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Høring – Rapport fra ekspertgruppe om finansiering av universiteter og høgskoler 

Forskningsrådet takker for anledningen til å kommentere forslag til nytt finansieringssystem for 

universiteter og høgskoler, utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Thorbjørn Hægeland. 

Ekspertgruppen gir etter Forskningsrådets vurdering en god bekrivelse av sterke og svake sider 

ved dagens finansieringssystem og av hvordan det har påvirket utviklingen i UH-sektoren.  

 

Overordnede mål for finansiering av universiteter og høgskoler 

Forskningsrådet støtter de overordnede målene og premissene som ekspertgruppen legger til 

grunn for forslaget til nytt finansieringssystem. Finansieringssystemet bør:  

 

 bidra til måloppnåelse for hver enkelt institusjon og for sektoren samlet,  

 være enkelt og oversiktlig, men også transparent – for å sikre legitimitet 

 

 gi myndighetene mulighet til å styre etter mål og resultater, og samtidig 

 gi institusjonene et strategisk handlingsrom til å styre egen aktivitet 

 

 gi institusjonene forutsigbare økonomiske rammer, og en viss stabilitet, og samtidig  

 bidra til, og ikke forhindre dynamikk og ønsket omstilling i sektoren  

 

Grunnbevilgning – ett av mange styringsvirkemidler 

Forskningsrådet slutter seg til ekspertgruppens utsagn om at finansieringssystemet, og da særlig 

grunnbevilgningen fra departementet, er det viktigste virkemidlet i styringen av UH-sektoren. 

Men dette er ikke det eneste. Departementets styringsdialog med institusjonene er et reelt og 

meget viktig virkemiddel.  

 

Omfanget av og innretningen på den konkurranseutsatte finansieringen er også et kraftfullt 

styringsvirkemiddel. Slik finansiering – fra mange ulike kilder – gir institusjonene handlingsrom 

for utvikling av egne aktiviteter. I tillegg oppfattes ekstern finansiering som en indikator på 

kvalitet, og institusjonene og fagmiljøene er motiverte til å vise at de kan hevde seg i slike 

konkurranser.  
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Forskningsrådet har også erfaring med at resultater fra fagevalueringer og andre typer 

evalueringer, tilsyn, utredninger og analyser tas til følge og legges til grunn for videreutvikling 

av fagmiljøene. 

 

Forskningsrådet slutter seg til ekspertgruppens anbefaling at grunnbevilgningen skal være en 

rammebevilgning til institusjoner, ikke en bevilgning til visse typer aktiviteter eller fagområder. 

Forskningsrådet slutter seg til ekspertgruppens argumentasjon for at grunnbevilgningen bør være 

delvis resultatbasert.  

 

Stimulere til kvalitet 

Med den den brede formålsparagrafen som gjelder for universiteter og høgskoler, samlet og 

enkeltvis, har ekspertgruppen lagt vekt på resultatindikatorer som stimulerer til kvalitet i 

forskning og høyere utdanning. Det vises også til at antall resultatindikatorer ikke bør være for 

stort, og at "prioritering av alt, er ingen prioritering". Forskningsrådet støtter ekspertgruppens 

prioritering av indikatorer som stimulerer til kvalitet. 

 
Nytt finansieringssystem – også for omstilling og ny struktur i UH-sektoren 

Som ekspertgruppen framholder, fungerer dagens finansieringssystem rimelig godt. Derfor vil 

det være tilstrekkelig med visse justeringer; en fullstendig omlegging synes ikke nødvendig. 

Forskningsrådet vil imidlertid understreke at dersom det skal gjøres endringer i 

finansieringssystemet og herunder grunnbevilgningen til institusjonene, må det gjøres et grundig 

forarbeid som sikrer at det nye systemet er forstått og i størst mulig grad akseptert av sektoren. 

De økonomiske konsekvensene må være analysert og vurdert. Et nytt system for 

grunnbevilgning må være utformet med sikte på å fungere målrettet også for en UH-sektor med 

en annen struktur enn i dag. Systemet må støtte opp under formålet med den kommende 

strukturendringen. Det må være robust for forventet nedgang i antall studenter på lang sikt, og en 

mulig omfordeling av studenter mellom læresteder og institusjoner på relativt kort sikt (som 

følge av endringer i institusjonsstrukturen).  

 

Utover disse overordnede kommentarene har Forskningsrådet følgende innspill til de konkrete 

forslagene:  

 

Forholdet mellom kanal 1 og kanal 2 

Forskningsrådet støtter forslaget om at framtidig vekst i offentlige forskningsbevilgninger brukes 

til konkurranseutsatte virkemidler. Dette bør omfatte virkemidler for utvikling av fremragende 

miljøer (forskning og høyere utdanning), men også forskning for å løse store 

samfunnsutfordringer, særlig de som er nevnt i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning.  

 

Forholdet mellom langsiktig og resultatbasert grunnbevilgning 

Forskningsrådet støtter at hensynet til forutsigbarhet må tillegges stor vekt. Forutsigbarheten kan 

styrkes ved at årlig uttelling for hver indikator i den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen 

baseres på gjennomsnittsverdier over flere år. Dersom en slik løsning velges, bør det vurderes å 

øke andelen resultatbasert grunnbevilgning - for på den måten å legge til rette for større 

dynamikk i sektoren. Større dynamikk kan være nødvendig for oppnå målene med de kommende 

strukturendringene.  

 

En eventuell omlegging fra tildeling (omfordeling) innenfor fast ramme til faste satser og åpen 

budsjettramme for de fleste (eller alle) resultatindikatorer, bidrar også til forutsigbarhet. Faste 

satser kombinert med gjennomsnittsverdier over flere år for resultatindikatorene vil bety at 
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forutsigbarheten styrkes selv om andelen resultatbasert grunnbevilgning settes høyere enn dagens 

30 prosent.  

 

Fordelingen av langsiktig grunnbevilgning (basisbevilgning) mellom institusjoner 

Ekspertgruppen har en omfattende diskusjon av dagens fordeling av basisbevilgning mellom 

institusjoner. Ekspertgruppen konkluderer med at foreliggende og egne analyser indikerer at ulik 

finansiering (total grunnbevilgning) reflekterer ulike oppgaver og aktiviteter, snarere enn 

skjevfordeling av budsjettmidler. Ekspertgruppen viser til at en fullstendig dekomponering av 

dagens basisbevilgning vil være vanskelig og svært resurskrevende, og vil trolig heller ikke gi 

grunnlag for en hundre prosent korrekt og rettferdig fordeling av basisbevilgningen. Gitt at 

grunnbevilgningen fortsatt skal være en rammebevilgning, mener ekspertgruppen det har liten 

hensikt å vise i detalj hvordan basisbevilgningen er bygget opp – utover det som allerede er vist i 

forliggende analyser. En slik detaljering vil kunne virke normerende på institusjonenes 

disposisjoner, og i praksis redusere institusjonenes handlingsrom og ansvar for egen aktivitet.  

 

Forskningsrådet anbefaler likevel større åpenhet om forholdet mellom bevilgning og aktivitet, 

samt forskjeller i kostnadsnivå. Slik åpenhet kan i seg selv bidra til større kostnadseffektivitet. 

Det kan også stimulere til sterkere arbeidsdeling i sektoren og profilering.  

 

Ekspertgruppen anbefaler at ny modell implementeres med uendret total grunnbevilgning for 

hver enkelt institusjon i innføringsåret, slik det også ble gjort ved implementering av dagens 

modell i 2002. Fordeling mellom basisbevilgning og resultatbasert bevilgning i grunnlagsåret 

justeres i henhold til uttelling innenfor den nye modellen for resultatbasert grunnbevilgning.  

 

Det er vanskelig å overskue de langsiktige konsekvensene av denne måten å implementere en ny 

modell på. Forskningsrådet anbefaler at det gjøres grundige analyser. Det må undersøkes om det 

oppsto utilsiktede skjevheter mellom institusjoner over tid etter 2002. En mulig uheldig 

konsekvens av den foreslåtte implementeringen kan være at institusjoner som har hatt en høy 

produksjonsvekst (målt ved resultatindikatorene) fra utgangsposisjonen i 2002, i årene som 

kommer vil ha mindre potensiale for å hente ut ytterligere produksjonsvekst – sammenliknet med 

andre institusjoner. Det vil dermed bli vanskelige å ta del i en budsjettvekst som kommer 

gjennom den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen.  

 

UKP-avtaler som del av langsiktig grunnbevilgning 

Forskningsrådet støtter intensjonen med slike avtaler, nemlig å bruke dem for å oppnå mål som 

ikke lar seg representere med kvantitative indikatorer, for eksempel institusjonsprofil. 

Forskningsrådet vil særlig trekke fram kommunikasjon og samspill med samfunns- og næringsliv 

som en viktig del av samfunnsoppdraget -  men som i dag ikke er representert med indikatorer i 

den resultatbaserte delen av grunnbevilgning. Dermed er det en risiko for at denne delen av 

samfunnsoppdraget ikke får den samme oppmerksomheten som forskning og utdanning. En 

UKP-avtale med dette som tema, vil kunne motvirke dette. 

 

Forskningsrådet mener imidlertid at ekspertgruppens forslag til UKP-avtaler vil kunne medføre 

store omkostninger og anbefaler at det gjøres forsøk med avtaler, som brukes i styringsdialogen, 

men som ikke evalueres eksternt (men av institusjonen selv), og som ikke har konsekvenser for 

grunnbevilgningen. Basert på erfaringer med dette, kan det vurderes å innføre den typen avtaler 

som ekspertgruppen anbefaler. 
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Dersom oppnådde resultater etter UKP-avtalen kan resultere i en omfordeling av så mye som 5 

prosent av basisbevilgningen, vil det være nødvendig med en grundig evaluering av hvordan 

avtalene er gjennomført og av hvilke resultater som er oppnådd. 

 

Åpen eller lukket budsjettramme for resultatbasert grunnbevilgning 

Forskningsrådet mener at for formålet med resultatbasert grunnbevilgning, nemlig endret atferd, 

er åpen eller lukket budsjettramme ikke avgjørende. For institusjonene er imidlertid 

forutsigbarheten større med faste satser og åpen budsjettramme enn med lukket ramme og reell 

omfordeling. 

 

Indikatorer i resultatbasert grunnbevilgning: 

UH-sektorens tre samfunnsoppdrag: Ekspertgruppen forslår resultatindikatorer for kvalitet i 

utdanning og forskning; ikke for kvalitet i det tredje oppdraget: Formidling (herunder samspill 

med samfunnsaktører, innovasjon og kommersialisering). Dette begrunnes bl. a. med at det er 

vanskelig å finne en enkel indikator for resultater av formidling og kunnskapsoverføring.  

 

Det har lenge vært uttrykt bekymring for at det ikke er etablert indikatorer for formidling og 

samspill med næringsliv og offentlig forvaltning. Manglende resultatindikatorer på disse 

områdene kan svekke oppmerksomheten på og oppslutningen om denne delen av 

samfunnsoppdraget. Forskningsrådet mener derfor at arbeidet med å utvikle indikatorer på dette 

området som kan egne seg som en del av grunnlaget for den resultatbaserte finansieringen, bør 

fortsette.  

 

Forskningsrådet mener det er svært viktig å mobilisere og kvalifisere universiteter og høgskoler 

til større samspill med næringsliv og offentlig sektor. UH- sektoren har en stor rolle å fylle 

innenfor verdiskaping og samfunnsutvikling. Dersom det er for krevende å etablere gode 

indikatorer for så variert aktivitet, kan institusjonenes ansvar for å bidra til næringsutvikling og 

innovasjon i offentlig sektor legges inn i en eventuell UKP-avtale (se ovenfor). Avtalene må 

stimulere til samspill med næringsliv og offentlig sektor, men samtidig ikke utfordre en sunn 

arbeidsdeling mellom UH- og instituttsektoren når det gjelder oppdragsforskning. 

 

 Publikasjoner som indikator i den resultatbaserte grunnbevilgningen: Forskningsrådet stiller 

spørsmål ved forslaget om å endre resultatindikatoren for publisering. "Kostnadene" ved å 

endre en indikator som endelig synes akseptert, kan bli større enn potensiell gevinst. Dette er 

en indikator som også forskningsinstituttene og helseforetakene bruker. Før det gjøres 

eventuelle endringer i denne indikatoren for UH-sektoren må saken ha vært vurdert av Det 

nasjonale publiseringsutvalget (UHR). Det er viktig at indikatoren for publikasjoner ikke 

utformes slik at den gir disinsentiver for sampublisering på tvers av institusjoner og sektorer.  

 

 Forslaget om relativt større uttelling for nivå 2 enn nivå 1 er godt begrunnet. Forslaget om 

større uttelling for sampublisering er mer problematisk; mange forfattere per artikkel er ikke  

et uomtvistelig kvalitetstegn. Forskningsrådet mener at en eventuell prøveordning for 

premiering av publisering i særlig anerkjente kanaler må være basert på at slike kanaler 

defineres for alle fagområder (fagfeltnøytralitet). Den bør finansieres utenfor en eventuelt 

lukket budsjettramme for publikasjonspoeng.  

 

 Midler fra EU: Forskningsrådet støtter ekspertgruppens forslag om en fast sats med åpne 

budsjettrammer for alle midler fra EU (H2020 inkludert Erasmus+, etc.). For ERC foreslås to 

kroner per krone, for andre deler av H2020 foreslås en krone per krone. Forskningsrådet 

støtter også dette forslaget.  
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 Midler fra Forskningsrådet: Forskningsrådet støtter ikke ekspertgruppens forslag om å ta ut 

midler fra Forskningsrådet og RFF som indikator. For mange fagmiljøer og institusjoner er 

disse konkurransearenaene viktige som stimulans til, og som økonomisk grunnlag for, å 

styrke FoU-kapasiteten og FoU-kompetansen. Ved at Forskningsrådets brede portefølje av 

programmer og aktiviteter (og RFF) inngår i denne indikatoren, stimuleres både forskning av 

høy kvalitet og forskning med relevans for samfunnsutfordringer. Finansiering fra 

Forskningsrådet og RFF er en indikator for kvalitet på forskingsmiljøene. Dette bør 

synliggjøres i den resultatbaserte grunnbevilgningen.  

 

 Midler fra Forskningsrådet inngår ikke lenger i den resultatbaserte delen av 

forskningsinstituttenes basisbevilgning. At slike midler inngår som indikator UH-

institusjonens grunnbevilgning, vil gi (ikke-intenderte) insentiver til at samarbeidsprosjekter 

som involverer institusjoner i disse to sektorene, legges til UH-sektoren. Forskningsrådet er 

likevel av den oppfatning at argumentene gjengitt ovenfor tilsier at midler fra 

Forskningsrådet og RFF bør beholdes som resultatindikatorer for UH-sektoren.  

 

 Internasjonal mobilitet: Forskningsrådet støtter forslaget om å beholde studentmobilitet som 

indikator og innføre forskermobilitet som en ny indikator.  

 

 Studiepoengproduksjon: Forskningsrådet støtter forslaget om å forenkle denne indikatoren, 

og gi den mindre vekt. 

 

 Antall BA- og MA- grader som nye indikatorer: Forskningsrådet støtter forslaget.  

 

 Antall phd-grader som indikatorer: Forskningsrådet støtter forslaget om å beholde denne.  

 

SkatteFUNN 

Forskningsrådet støtter ekspertgruppens intensjoner om å gjøre SkatteFUNN mer attraktiv som 

arena for samarbeid mellom FoU-institusjoner og bedrifter. Forskningsrådet støtter ikke forslaget 

om å endre ordningen (trinn 2 av SkatteFUNN) fra et rettighetsbasert skattefradrag til en 

søknads- og konkurransebasert tilskuddsordning med lukket budsjettramme. Dette vil innebære 

en byråkratisering av ordningen, særlig sett fra bedriftenes side. Forvaltningen av den foreslåtte 

ordningen vil kreve langt mer ressurser enn dagens ordning, både av Forskningsrådet og av 

bedriftene. Forskningsrådet ser forslaget om å øke satsen for fradrag - fra dagens nivå 20 prosent 

- som interessant. Konsekvensene av en økning bør vurderes grundigere.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

 

 

Arvid Hallén 

Administrerende direktør  Anders Hanneborg 

Divisjonsdirektør  

Divisjon for vitenskap 
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