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Kunnskapsdepartementet 

 

Høringssvar til rapport om ny finansieringsmodell for UH-sektoren 
Vi viser til brev av 8. januar 2015 der Kunnskapsdepartementet ber om høringsuttalelser til 

rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for 

universiteter og høyskoler. NTNUs høringssvar er gitt i det følgende. 

 

NTNU ga i oktober 2014 sitt innspill til regjeringens gjennomgang av UH-sektorens 

finansieringssystem. I dette notatet beskrev vi på overordnet nivå hvilke forhold vi mener er viktige 

å ta hensyn til i en ny finansieringsmodell for UH-sektoren. 

Oppsummert 
Ekspertgruppen har gjort et godt og grundig arbeid. Vår overordnede vurdering er at vi er positive 

til det nye modellforslaget. Nivået på basiskomponenten opprettholdes. Det sikrer langsiktighet og 

god planleggingshorisont, samtidig som det sikrer vår strategiske mulighet til å gjøre prioriteringer. 

Resultatkomponenten får i all hovedsak en åpen ramme. Det sikrer riktig innretning og ansporer oss 

til gode resultater. Man beholder et enkelt finansieringssystem med tydelige insentiver og vi tror det 

er riktig med et sterkt EU-insentiv og kandidatproduksjon. NTNU er også positiv til at 

basiskomponenten kan inneholde en avtaledel som gir mulighet til å belønne resultater som etter 

institusjonens egenart tydeliggjør profil og god kvalitet. Videre kan en avtaledel bidra til å realisere 

regjeringens ambisjoner om internasjonal kvalitet. Det er imidlertid viktig at en avtaledel ikke blir 

for komplisert og byråkratisk. 

Forslag til hovedmodell 
På overordnet nivå mener vi man bør ha én felles finansieringsmodell for forskning og utdanning 

slik vi har i dag, i ekspertgruppens rapport definert som kanal 1. Vi er fornøyd med at 

ekspertgruppen foreslår det samme og vi er positive til at institusjonene skal få en rammebevilgning 

uten for mange føringer og at det er institusjonenes styrer som disponerer denne i tråd med 

institusjonenes egenart og prioriteringer.  
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Som figuren viser foreslo vi en tredelt 

modell, bestående av dagens 

langsiktige strategiske bevilgninger, 

resultatbevilgning og en bevilgning 

knyttet til oppfølging av politiske mål. 

Ekspertgruppens forslag er på dette 

nivået på linje med NTNUs forslag 

med en tredeling mellom en basis-, 

resultat- og avtaledel. NTNUs forslag 

inneholdt ikke et konkret forslag til den 

relative størrelsen på komponentene. 

Ekspertgruppen foreslår et forhold 

mellom basis- og resultatbevilgning på 

70 og 30 pst. Dette er samme nivå som i dag, og vi mener det er et fornuftig nivå. Store deler av 

resultatkomponenten er foreslått finansiert gjennom en åpen ramme, dette mener vi er riktig og en 

styrke ved det nye modellforslaget. En åpen ramme vil motivere til produksjonsvekst ved at det er 

et lineært og forutsigbart forhold mellom produksjon og bevilgning. I en lukket ramme kan vekst i 

produksjon faktisk gi en redusert bevilgning hvis sektoren for øvrig forbedrer seg mer enn den 

aktuelle institusjonen. Dette virker demotiverende og forsterker ulikheter mellom institusjoner med 

forskjellige forutsetninger for vekst. Insentiver finansiert gjennom en åpen ramme gir institusjonene 

nødvendig trygghet til å være i forkant med investeringer i ny aktivitet i den visshet om at man har 

en forutsigbar bevilgning som kun avhenger av egne prestasjoner og ikke sektoren for øvrig. I sum 

mener vi en åpen ramme vil øke institusjonenes handlingsrom og gjøre det enklere å ta egne 

strategiske valg. 

Basisbevilgning  
NTNU mener at den langsiktige strategiske bevilgningen bør videreføres, i ekspertgruppens modell 

kalt for basis. Det er viktig at institusjonene fortsatt sikres rom for strategisk evne, for å fremme 

langsiktighet og kvalitet samt for å sikre vedlikehold av undervisnings- og forskningslaboratorier og 

grunnforskning. NTNU er positiv til at ekspertgruppen foreslår det samme. 

Resultatbaserte komponenter 
 

Utdanningsinsentivene 

Studiepoengproduksjonen er foreslått videreført i ekspertgruppens rapport. Dette sammenfaller med 

NTNUs syn. Det foreslås å erstatte dagens seks finansieringskategorier med fire. Dette er en 

forenkling vi er prinsipielt enig i. Finansieringskategorienes profil endres ved at fagområder som 

har mye laboratorieundervisning eller er utstyrsintensive vektes høyere enn i dagens modell. De 

resterende fagområdene får i all hovedsak redusert sine satser. Vi mener det er riktig at lab.- og 
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utstyrsintensive fag vektes høyere enn i dag. Videre sier ekspertgruppen at ved tildeling av nye 

studieplasser benyttes ikke nødvendigvis kategoriene automatisk, slik det gjøres i dag. Vi mener at 

nye tildelte studieplasser skal være fullfinansierte. 

Vi er positive til at kandidatproduksjon foreslås som en egen indikator for gjennomføring av 

studier, vi tror denne vil gi et mer utfyllende bilde av studiekvaliteten på institusjonene og være et 

godt supplement til dagens studiepoengindikator. Det er også positivt at inn- og utreisende studenter 

vil gis en høyere stykkpris. 

 

Forskningsinsentivene 

Ekspertgruppen foreslår å beholde EU-insentivet, men endrer innholdet i indikatoren til å gjelde alle 

EU-inntekter og til å gi dobbel uttelling for ERC-inntekter. I tillegg foreslås det å tildele midler 

basert på denne indikatoren gjennom en åpen ramme. Vi mener det er riktig med et økt insentiv for 

EU-midler, og er fornøyd med at det åpnes for å belønne alle EU-midler gjennom en åpen ramme. 

Det er imidlertid et langt sterkere insentiv for ERC enn for EU-programmer. Manglende 

gjennomslag i ERC skyldes trolig ikke mangel på insentiver. Dette er et prestisjefylt og attraktivt 

virkemiddel, søkningen har tatt seg opp og det er lite sannsynlig at en så kraftig styrking av 

insentivet vil bidra til særlig økt deltakelse. Langt viktigere er det å sette våre forskere i stand til å få 

gjennomslag gjennom riktig karrierebygging. Insentiver er antakelig mer på sin plass for å få opp 

motivasjonen til å søke i programmene. ERC er viktig, men deltakelse i EU-programmene er 

viktigere for Norge. De adresserer de store samfunnsutfordringene, fremmer innovasjon og er det 

viktigste virkemiddelet når det gjelder å bidra til samarbeid med ledende internasjonale miljø. ERC 

er individuelle stipend for de aller beste. Konklusjonen er at vi ikke kan støtte en så sterk 

vektlegging av ERC sammenliknet med EU-programmer, men at de heller bør være på samme nivå. 

 

Indikatorer knyttet til bidrags- og oppdragsfinansierte inntekter vil etter vår mening kunne fange 

opp institusjonenes samspill med næringsliv og offentlig forvaltning og vil kunne si noe om 

institusjonenes bidrag til nyskaping. Ekspertgruppen og NTNU er uenige på dette punktet da 

ekspertgruppen argumenterer for at dette ikke bør være en egen indikator. Vi ser imidlertid at dette 

er en indikator som ikke nødvendigvis passer for alle institusjoner, og den kan i stedet være en 

institusjonsspesifikk indikator i NTNUs utvikling- kvalitet- og profilavtale. 

 

Ekspertgruppen foreslår å videreføre indikatoren for publiseringspoeng på nivå 1 og nivå 2. Dette er 

vi enige i. Ekspertgruppen foreslår videre å endre vektingen av publiseringer i retning av at nivå 2 

vektes høyere enn i dag. Skillet mellom de to nivåene kan være vanskelig å sette innen mange 

fagfelt, og evalueringen av publiseringsindikatoren viste at legitimiteten til avgjørelser om hvilke 

tidsskrifter som klassifiseres som nivå 1 og nivå 2 kan bli bedre. Vi ser at ny, grensesprengende 

forskning ofte befinner seg i skjæringsfeltet mellom etablerte disipliner, men at slik tverrgående 

forskning ofte ikke har tidsskrifter på nivå 2. Vi mener dette er momenter som det må tas hensyn til 

i vektingen mellom nivå 1 og nivå 2. Ekspertgruppen vil også endre utregningen av forfatterandeler, 

slik at denne blir mindre følsom for mange forfattere på samme publikasjon. Vi ser at dette vil 

belønne samarbeid og sampublisering i større grad enn i dag og mener at dette kan være fornuftig. 

NTNU stiller seg også positiv til forslaget om å opprette en egen pott for publikasjoner i særlig 

anerkjente tidsskrift. 
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Utvikling- kvalitet- og profilavtaler 
NTNU er positiv til at basiskomponenten kan inneholde en avtaledel. Vi mener at måldelen bør 

være direkte knyttet til spesielle politiske mål/satsinger i regi av regjeringen og som er spesielt for 

den enkelte institusjon. Ett eksempel er satsingen for å fremme verdensledende fagmiljøer innen 

forskning og høyere utdanning. Et annet eksempel kan være å fremme nasjonale satsinger innen 

høyere utdanning. For NTNU spesielt kan en potensiell avtaledel måle samspill med det offentlige 

og næringslivet gjennom å se på omfanget av bidrags- og oppdragsfinansierte inntekter (unntatt 

NFR- og EU-inntekter). NTNU er opptatt av at avtaledelen ikke blir et for byråkratisk system. Vi 

mener det er mulig å bygge ut dagens styringssystem med tildelingsbrev og etatsstyringsmøter for å 

ivareta dette behovet. 

Konkurransearenaer  
I utformingen av framtidas finansieringssystem må det tas hensyn til at institusjonene i UH-sektoren 

er forskjellige og ulikt konkurranseutsatt. Vi mener at dagens balanse mellom konkurranseutsatte 

midler og grunnbevilgning er riktig. Vi er tilfreds med at ekspertgruppen mener det samme. 

 

Konkurransearenaer innenfor forskning 

NTNU er positiv til at ekspertgruppen anbefaler å styrke SFF-ordningen og FRIPRO hvor kvalitet 

er det viktigste tildelingskriteriet. 

 

Konkurransearenaer innenfor høyere utdanning 

NTNU støtter ekspertgruppens anbefaling om at KD og NOKUT bør vurdere å utvide SFU-

ordningen, men vi støtter ikke anbefalingen om at senterstatus bare kan oppnås innenfor konkrete 

fagområder. Anbefalingen begrunnes ved at det er usikkert om erfaring fra et bestemt fagområde lar 

seg overføre til et annet. Vår erfaring er at den mest interessante pedagogiske utviklingen skjer på 

tvers av fagområder. 

 

Med hilsen 

  

Frank Arntsen 

Økonomi- og eiendomsdirektør 


