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Høringsuttalelse fra Det nasjonale publiseringsutvalget till Finansiering 
for kvalitet, mangfold og samspill - Nytt finansieringssystem for 
unviersiteter og høgskoler 
 

Vi viser til rapporten «Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt 
finansieringssystem for universiteter og høgskoler» og til Kunnskapsdepartementets 
høringsfrist mandag 9. februar 2015.  
 
Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU), er oppnevnt med representanter fra U&H-
sektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Utvalget har som mandat å følge opp 
og videreutvikle publiseringsindikatoren for alle tre sektorer. Som nevnt i 
ekspertgruppens rapport, arbeider NPU for tiden med en oppfølging av evalueringen 
av publiseringsindikatoren (2014). Én målsetting er å gjøre endringer i indikatoren 
som gjør den mer fagnøytral.  
 
Vi har med stor interesse lest forslagene til endringer av publiseringsindikatoren i den 
nye rapporten, dvs. de som er oppsummert på side 13 og presentert utfyllende i 
avsnitt 6.4.6 Publisering, s. 111-114. Disse forslagene vil vi ta med i vårt videre 
arbeid med å utvikle indikatoren. Generelt har NPU merket seg utvalgets drøfting av 
muligheter for å premiere særlig god forskning. NPU er opptatt av spørsmålet, har 
bred kompetanse, og kan om ønskelig bearbeide og vurdere ulike alternativer for 
stimulering av slik forskning. 
 
 
NPU vil i det videre arbeidet: 

 konsekvensutrede, beslutte og forankre endringer i indikatoren. I utvalget sitter 

representantene oppnevnt fra hele fagbredden og fra tre sektorer (U&H, 

institutter, helseforetak) 

 simulere mulige endringer ved hjelp av fullstendige NVI-data fra CRIStin  

 følge opp diskusjoner som reiser seg i fagmiljøene ved å besvare dem 

offentlig og i møter på fag- og institusjonsnivå, slik vi har gjort tidligere når 

indikatoren har vært diskutert  

 se utformingen av indikatoren i tre sektorer i sammenheng. Som eksempel 

viste HelseOmsorg21-prosessen et behov for å se publiseringsincentiver i 

sammenheng. 

Vi vil orienter relevante departementer om hvordan NPU vil ta inn disse endringen i 
indikatoren straks de foreligger ferdig utarbeidet fra vår side. Det vil skje i tide før en 
evt. inkorporering i budsjettet for 2016.  

 
 



 
 

Vi har merket oss at ekspertutvalget forutsetter at det gis en økt ramme for 
publiseringsfaktoren ved modellendring, slik at ingen institusjoner kommer dårligere 
ut enn før kun som følge av endringer i indikatoren. NPU ser dette som en 
forutsetning for at større fagnøytralitet kan innføres uten at systemets legitimitet 
utfordres unødig i fagmiljøene. 
 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 
Nils Erik Gilhus (Sign) Vidar Røeggen 

Leder av NPU seniorrådgiver 
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