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Høringsuttalelse fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold til Rapport om 
finansiering av universiteter og høyskoler 

HBV viser til Kunnskapsdepartementets (KD) brev av 8. januar 2015, hvor det bes om skriftlige 
innspill til ekspertgruppens endringsforslag kap 6 og 7. Fristen for innspill er satt til 9. februar da 
innspillene ønskes vurdert i lys av pågående arbeid om struktur i universitets- og høyskolesektoren. 
 
Nedenfor følger innspill HBV i tråd med kapittelinndelingen i rapporten fra ekspertgruppen (EG). 
 
6.1 Hensyn og helhet 
EG anbefaler at forslag til nytt finansieringssystem tar utgangspunkt i at hver institusjon 
opprettholder nivået på rammebevilgningen som de har i dag. Endringer anbefales rekalibrert mot 
basis i innføringsåret, slik at det samlede bevilgningsnivået for den enkelte institusjon opprettholdes 
(s81). 
 
HBV støtter at nivået på rammebevilgningen opprettholdes i innføringsåret for nytt 
finansieringssystem. HBV støtter derimot ikke at dette skal gjøres ved en rekalibrering mot basis. 
Dette vil slå særs uheldig ut for de institusjoner som har gode resultater i de resultatbaserte 
komponentene. En redusert basistildeling på dette grunnlaget vil gi et vedvarende svekket 
finansieringsgrunnlag for i utgangspunktet solide institusjoner med gode resultater, til fordel for 
institusjoner med svakere resultater. En omfordeling av basis i innføringsåret på dette grunnlaget 
synes ikke å være i tråd med intensjoner om robuste institusjoner og økt kvalitetsutvikling. 
 
HBV foreslår i stedet at nivået på basisbevilgningen (rekomponert, se nedenfor) opprettholdes, og at 
det legges inn overgangsordninger for hele eller deler av de resultatbaserte komponentene slik at 
bevilgningsnivået opprettholdes. 
 
6.3 Basisbevilgning 
EG foreslår at basisbevilgningene videreføres. 
 
HBV foreslår at basisbevilgningene rekomponeres for å skape mer transparens i 
finansieringsstrukturen i universitets- og høgskolesektoren. En rekomponering av basis bør omfatte 
byggforvaltning, utdanning, studieplasser, fou, rekrutteringsstillinger, andre øremerkede tildelinger 
og eventuell historisk del (gjenstående «svart boks»). Spesielt bør det være fortsatt en sterk kobling 
mellom antall finansierte studieplasser og basisbevilgningen. HBV mener en mer transparent 
basisfinansiering vil være et viktig bidrag for å finansiere endelig struktur i UH sektoren. 
 



 
6.4.1 Studiepoeng 
EG foreslår at belønning av studiepoengproduksjon opprettholdes, men med noe lavere andel av 
bevilgningsnivået, fortsatt åpen ramme, men belønning innenfor 4 fagområdekategorier fremfor 
dagens studentkategorier. 
 
HBV støtter forslaget til fortsatt belønning av studiepoengproduksjon og åpen ramme. 
 
6.4.2 Kandidater 
EG foreslår en indikator for belønning av kandidatproduksjon. 
 
HBV er skeptisk til om forslaget vil få ønsket virkning med økt kvalitet og bedre gjennomstrømming. 
Forslaget synes å belønne 3+2 modeller fremfor 5-årige gjennomgående utdanninger. Hvis det blir en 
utvikling kan vi få en økt fremvekst av 3+2 studieprogrammer med lavere krav til kompetanse 
(bachelor vs femårige utdanninger) som neppe anses som ønsket kvalitetsutvikling? Belønning av 
kandidatproduksjon vil også kunne virke hemmende på studentmobiliteten mellom programmer og 
institusjoner. 
 
Innenfor lærerutdanningene vil det i stadig større grad være ønskelig at det blir lagt til rette for at 
personer med fullført lærerutdanning (grunnskolelærer) tar videreutdanning, f.eks. emner i GLU 
(både på høyere og lavere grads nivå). Da disse ikke vil være en del av kandidatproduksjonen og 
dermed motta et redusert finansieringsgrunnlag, så kan institusjonenes kapasitet til å tilby 
videreutdanning for lærere bli redusert. 
 
Forslaget fra EG om å belønne antall kandidater fremstår som nok en produksjonsindikator ved siden 
av studiepoengproduksjon. Belønningen kan frembringe økt antall studieprogrammer med kandidater 
i tråd med forskriften. Dette kan være omlegging fra femårige programmer til 3+2, evnt etablering av 
andre kandidattitler iht forskriften. 
 
HBV støtter EGs forslag om en kategori for avlagte doktorgrader og at denne erstatter dagens uttelling 
i RBO. 
 
HBV støtter forøvrig ikke forslaget til en indikator for belønning av kandidatproduksjon fullt ut. HBV 
foreslår at man ser på muligheter for å belønne institusjoner med god balanse mellom opptakstall og 
antall uteksaminerte kandidater pr studieretning. For øvrig støtter HBV innretningen og intensjonene 
med å belønne kandidatproduksjon og ved en åpen ramme. 
 
6.4.3 Kategorier i studiepoengsindikatoren 
EG anbefaler at uttelling for studiepoeng knyttes til fire kategorier, basert kun på «fagområde», ikke 
nivå. 
 
HBV er skeptisk til forslaget om inndeling i fagområder. Dette begrunnes ved: 

- Inndeling i fagområdene kan synes som en svekket finansiering av viktige profesjoner som 
sykepleie og lærerutdanning. Dette avhengig fordeling av fagområder i de fire kategoriene, 
samt hvilke satser som legges til grunn 

- Inndelingen i fagområdekategorier synes å belønne utstyrskrevende fag, men uten å avgrense 
fagområdet ytterligere. Et slikt incitament kan medføre at flere fag blir laboratorie- og 
utstyrskrevende da det belønnes. 

 
6.4.3 Studieplassendringer 
EG foreslår at det kan legges til rette for åpen konkurranse om nye studieplasser, tildeling etter 
søknad, samt at institusjonene kan anslå kostnader i sin årlige budsjettsøknad. 
 
HBV støtter ikke dette forslaget. Dette begrunnes ved at forslaget innebærer lite forutsigbar 
finansiering ved planlegging av nye studier eller økt aktivitet på eksisterende studier. 
Kostnadsstrukturen er også forskjellig mellom institusjoner, hvilket kan få underlige eller ikke 
ønskede utslag i en åpen konkurranse. 
 
  



6.4.4 Utveksling og mobilitet 
EG foreslår videreføring av indikator for utvekslingsstudenter, samt for Erasmus utveksling, samt 
mobilitet blant yngre forskere. 
 
UHR foreslår i sin høring at grensene for utvekslingsperioden senkes noe, da 3 mnd kan gjøre at 
profesjonsutdanninger med praksisperioder faller utenfor. 
 
HBV støtter EGs forslag, men herunder at man ser nærmere på en tilpasning av utvekslingsperioden 
slik at profesjonsutdanninger med praksisperiode ikke faller utenfor. 
 
6.4.5 EU - indikatoren 
EG anbefaler at rammen for EU insentiv åpnes, at alle EU midler gir uttelling, men at ERC gis ekstra 
uttelling. 
 
HBV støtter ekspertgruppens anbefaling. 
 
6.4.6 Publisering 
EG anbefaler at nivå 2 vektes høyere enn i dag, at det innføres en sentral pott ift særlig anerkjente 
kanaler, og at forfatterandeler regnes ut ved å dele på kvadratroten av antall forfattere. 
 
HBV støtter forslaget. 
 
6.5.4 Forskningsrådet 
EG anbefaler at nåværende NFR indikator ikke videreføres, og at det indirekte vil styrke EU 
indikatoren. 
 
HBV støtter ikke ekspertgruppens anbefaling og foreslår at en NFR indikator videreføres i et nytt 
finansieringssystem. NFR indikatoren er et viktig insentiv for at institusjoner også konkurrerer om 
forskningsmidler som er tilgjengelig etter nasjonale programmer og prioriterte områder. UH sektoren 
har kapasitet til å konkurrere om både nasjonale og internasjonale forskningsmidler – og bør 
stimuleres til det gjennom finansieringssystemet. Det er i den sammenheng interessant å se at Sverige 
og Danmark i sin forskningspolitikk toner ned betydningen av EU-programmene til fordel for egne 
nasjonale finansieringsarenaer, nettopp med henvisning til betydningen av å følge opp nasjonale 
forskningsbehov. Det er interessant å merke seg at det synes ikke å svekke internasjonaliseringen – 
både Sverige og Danmark scorer bedre enn Norge på internasjonal publisering og siteringer. For øvrig 
er de norske satsingsområdene i langtidsplanen tett opp til satsningene fra Brussel. En NFR indikator 
kan inngå i en tilsvarende ordning som i dag, i en lukket RBO ordning. EU indikatoren foreslås som 
en åpen indikator og vil dermed være vesentlig styrket. 
 
6.5.5 BOA 
EG vil ikke anbefale en BOA indikator. Dette begrunnes ved at det finnes en rekke andre ordninger 
som stimulerer samspill og samarbeid, herunder arenaer hvor det ikke genereres inntekter. 
 
HBV mener det bør innføres en BOA indikator. Eksterne inntekter er et viktig bidrag til 
institusjonenes fagstrategiske utvikling og bør stimuleres. Det kan også synes som det er en klar 
positiv sammenheng mellom økt aktivitetsnivå i BOA og øvrig samspill som EG omtaler. En BOA 
indikator kan inngå i en tilsvarende ordning som i dag, en lukket RBO ordning. 
 
  



6.6 Avtaler 
EG anbefaler innføring av avtaler mellom KD og den enkelte institusjon, varighet 3 – 4 år. Avtalene 
foreslås knyttet til finansieringssystemet ved at graden av måloppnåelse skal ha en finansiell 
konsekvens etter avtaletidens utløp. Avtalene foreslås videre å omhandle 3 hovedelementer: utvikling 
av kvaliteten, samspill med samfunns- og næringsliv, og utvikling av institusjonens profil. 
 
HBV synes forslaget om innføring av slike avtaler er interessant, men at utformingen må avklares 
ytterligere, eventuelt ved en gradvis innføring. HBV foreslår at avtalene knyttes direkte til nåværende 
styringsdialog og etatsstyringsmøte, slik at avtalene ikke medfører et eget regime og mer byråkrati. 
Avtalene bør også omhandle og vektlegge alle tre foreslåtte hovedelementer. HBV støtter således 
forslaget i utgangspunktet, men at ordningen prøves ut i styringsdialogen, at det legges opp til en 
gradvis innføring. Videre at avtalene, inntil endelig form er avklart, kobles fra finansieringssystemet. 
 
Oppsummering 
HBV oppfatter rapporten fra ekspertgruppen som meget god og den trekker opp de vesentligste 
perspektivene vedrørende finansiering av høyere utdanning. Som det fremgår av vår høringsuttalelse 
så er det enkelte forhold vi er skeptiske til, eller som vi mener må utredes videre. Ved spørsmål om 
momenter og forhold i vår høringsuttalelse, vennligst ta kontakt. 
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