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Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler – høring 

 

Vi viser til brev av 8. januar 2015. 

 

Vi viser til deres brev av 8. januar 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 

følgende merknader: 

 

Vi er enige med ekspertgruppen i at finansieringsmodellen skal bygge på tillit til 

institusjonenes evne til og ansvar for å gjøre de riktige valgene når det gjelder å fordele 

ressursene på en faglig og samfunnsnyttig måte. Dette ligger også til grunn for et 

finansieringssystem som i hovedsak inneholder indikatorer som premierer resultater, ikke 

innsatsfaktorer eller aktivitet. Det er i tillegg viktig at finansieringssystemet bidrar til å utvikle 

høyere utdanningsinstitusjoner med distinkte og differensierte profiler, som våger å være 

innovative og nyskapende .  

 

Vi har registrert forslaget om opprettelse av en utviklings- kvalitets- og profilavtale mellom 

departementet og hver institusjon, og at fem prosent av institusjonens grunnbevilgning 

anbefales knyttet opp til. Dette i erkjennelse av at det er viktige områder for samfunnet og 

myndighetene hvor måloppnåelse ikke alene kan stimuleres gjennom indikatorer i et formelt 

basert finansieringssystem.  

 

Vi synes dette forslaget er interessant og vil i denne omgang spille inn to områder som kan 

være aktuelle for en slik "strategisk satsing" ut over det handlingsrommet det er mulig å rydde 

plass til i det ordinære finansieringssystemet: 

 

 Områder der samfunnet vil ha et særlig stort behov for mer høyt utdannet arbeidskraft 



Side 2 

 

i årene som kommer. Dette gjelder spesielt behovet offentlige helse- og 

omsorgsvirksomheter vil ha for personer med helsefagsutdanninger, men det er også 

en fare for underdekning innenfor ingeniørfag og lange ikt-utdanninger, som kan 

adresseres med en slik strategisk mekanisme. 

 

 Utdanning og forskning som bidrar til å utvikle og styrke regional næringsutvikling og 

innovasjon U&H-institusjonene har mange steder en for løs tilknytning til det lokale 

næringslivet og bør i større grad stimuleres til å være langsiktige og strategiske 

samarbeidspartner for lokale næringsklynger som har et økende behov for tette 

koblinger til forskning og høyere utdanning. 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Irene Ekeli 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 


	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_dato
	dato
	Vaar_referanse
	Overskriften
	start
	UnderskrifterHer

