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Svar på høring - Norsk Industris kommentarer til Finansieringsutvalgets rapport 
Finansieringsutvalget har nylig avgitt sin rapport om finansiering av universiteter og 
høyskoler, og Norsk Industri viser i denne forbindelse til høringssvar fra NHO. Med dette 
brevet ønsker Norsk Industri å utdype følgende: 
 

Norsk Industri er opptatt av at Regjeringens planer om strukturendringer og ny 
finansieringsmodell i universitets- og høyskolesektoren medfører bedre insentiver for 
spesialisering og arbeidsdeling mellom kunnskapsinstitusjonene. Særlig gjelder dette de 
regionale høyskolene/universitetene, som i dag opplever at det ikke er gode nok insentiver 
til å satse på det de er best på – spesialisert og praksisnær utdanning.  
 
Industrien er avhengig av et relevant og tilstrekkelig tilfang fra utdanningen for å kunne 
hevde seg på en global konkurransearena. For et høykostland som Norge, vil vår evne til 
innovasjon og til å flytte teknologifronten alltid være vårt fremste konkurransefortrinn. 
Våre industribedrifter, og utdanningsinstitusjoner knyttet til de industrielle 
næringsklyngene, har pekt på følgende utfordringer med dagens struktur og finansiering av 
utdanningssektoren: 
 

 Norske industriarbeidsplasser, med tilhørende næringsliv og kunnskapsmiljøer, trenger 

både utvikling av universiteter på et faglig internasjonalt toppnivå OG høyskoler med 

fokus på regional næringsrelevans.  

 Dette krever to vidt forskjellige strategier. Å bli rangert som et toppuniversitet krever 

for eksempel langsiktig og spisset forskning, publikasjoner og omfattende PhD program. 

Tellekantene er særdeles akademiske.  

 En høgskole som skal støtte en regional klynge krever relevant og praksisnær forskning 

og utdanning, og gode etter- og videreutdanningsprogram. Løpende samspill med 

regionalt næringsliv blir her viktig – langt viktigere enn akademiske publiseringer.  

Norsk Industri er positiv til Finansieringsutvalgets forslag om å gjøre en del av 

basisfinansieringen til UoH-sektoren om til en avtalebasert finansiering (UKP-avtaler). Dette 

vil gi den enkelte utdanningsinstitusjon sterkere insentiver til å prioritere en mer langsiktig 

og strategisk faglig utvikling. Samtidig vil en slik ordning gi rom for noe sterkere politisk 

styring av sektoren, og med dette en bedre mulighet til å påvirke utdanningsstrømmene i 

takt med samfunnets behov. 
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Som et supplement til avtalebasert finansiering (UKP) ønsker Norsk Industri en styrking av 

finansieringsordninger som stimulerer til investeringer i kompetanse fra et bedrifts- og 

næringsklyngeperspektiv. Fra våre industritunge næringsklynger trekkes særlig etter- og 

videreutdanning (EVU) frem som viktig for norsk konkurransekraft. Behovet er todelt:  

 

 Investering i etterutdanning bidrar til økt produktivitet i klynger og regioner. 

Mulighet for statlig medfinansiering gjennom for eksempel klyngevirkemidlene, vil 

etter vår mening stimulere til økt deltakelse i skreddersydde etterutdanningstilbud 

tilknyttet regionale høyskoler.   

 Videreutdanningsløp for alle utdanningsnivåer i tilknytning til bedrift gir svært 

relevant kompetanse hos de uteksaminerte kandidatene, som dermed raskere kan 

omsette sin kompetanse til produktivt arbeid i bedrift etter endt utdanning. 

Utvikling av spesialiserte utdanningsløp som for eksempel mastergradsprogram 

med bedriftspraksis er derfor et behov for bedriftene i næringsklyngene. 

Norsk Industri mener på bakgrunn av dette at en ny finansieringsmodell også bør inkludere 

insentiver for EVU i tilknytning til regionale næringsklynger. Dette vil være et viktig bidrag til 

å posisjonere Norge i teknologifronten på områder hvor vi opererer i sterk internasjonal 

konkurranse. 

 

Avslutningsvis vil vi nevne at Norsk Industri ikke støtter forslaget om endringer i 

SkatteFUNN-ordningen som insentiv for økt samarbeid mellom næringsliv og universitets- 

og instituttsektoren om forskning. Vi viser her til NHOs høringssvar vedrørende endringer i 

SkatteFUNN.  

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Knut E Sunde (sign)        
Direktør, Norsk Industri       
 
 
 
 
 


