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Høringsuttalelse om forslaget til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 

Vi viser til høring med frist 9. februar 2015 fra Kunnskapsdepartementet om ekspertgruppens 

forslag til nytt finansieringssystem for høyere utdanning og forskning. Tekna synes ekspertgruppen 

har utarbeidet en grundig rapport på kort tid, og støtter hovedinnrettingen og vurderingene rundt 

kvalitetsutvikling som ligger til grunn for forslaget fra ekspertgruppen. Vi er spesielt glad for at 

ekspertgruppen har vektlagt sammenhengen mellom utdanning og forskning så sterkt, samt 

viktigheten av å ivareta og styrke institusjonenes strategiske handlingsrom. Vi har noen 

kommentarer og forslag i tillegg. 

Rammetildeling, resultatbasert uttelling og konkurranseutsetting 

Forslaget fra ekspertgruppen er spennende og vil sannsynligvis bidra til økt oppmerksomheten på 

kvalitetsutvikling av utdanning og forskning i sektoren. Det har vi etterspurt lenge. Å videreføre 

fordelingen mellom basiskomponent og resultatbasert uttelling mener vi er klokt. Det vil ivareta 

behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen for institusjonene. Tekna støtter 

ekspertgruppen når den avviser å konkurranseutsette deler av basiskomponenten til 

forskningsformål. Basisbevilgningen skal også sikre allsidige og brede fagkompetanser i 

forskningen ved institusjonene. Å skille ut og konkurranseutsette mer av basiskomponenten kan gi 

uheldige konsekvenser.  Økt konkurranseutsetting av basiskomponenten kan påvirke både kvalitet 

og bredde i utdanningene, grunnforskningen og graden av midlertidighet og forutsigbarhet for de 

ansatte.  

Tekna er enig i at det ikke er hensiktsmessig å omfordele basiskomponentene mellom 

institusjonene. En dekomponering vil i realiteten føre til mer øremerking av basis. Det vil gå på 

bekostning av dagens fleksibilitet og strategiske frihet for institusjonene. Det er behov for en 

sterkere arbeids- og oppgavedeling mellom institusjonene. Tekna mener de foreslåtte UKP-avtalene 

kan være et verktøy for å realisere institusjonenes strategi. Forutsetningen evalueringene ikke blir så 

tungvinte og byråkratiske at gevinsten forringes. Evalueringene må gjøres i tett samarbeid med 

institusjonene. 
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Tekna har vært særlig kritisk til uttellingen for teknisk-naturvitenskapelige utdanninger i dagens 

finansieringskategorier. Tekna er derfor glad for at ekspertgruppen anerkjenner at krav til 

laboratorier og utstyr driver opp kostnadene i mange utdanninger. Tekna støtter forslaget om å 

opprette en egen kategori for disse studiene i forslaget til ny inndeling. Tekna vil her spille inn at 

vektingen må kunne justeres i framtiden dersom det viser seg å være nødvendig. 

Tekna mener ekspertgruppens argumentasjon for mer grovmaskede kategorier er viktig og setter 

fingeren på et behov for å ansvarliggjøre sektoren til å planlegge, kapasitetsberegne og 

kostnadsberegne sine studietilbud bedre enn i dag. Vi er enige i viktigheten av å bygge opp 

forståelsen av finansieringskategoriene som insentiver og ikke som kostnadsdekning. Tekna støtter 

også forslaget om å innføre en nasjonal konkurranse om nye studieplasser under forutsetning av at 

dette ikke fører til økt midlertidighet i sektoren. Konkurransen må basere seg på anerkjente 

kvalitetsdimensjoner. Det tar lang tid å bygge opp et studietilbud med god kvalitet, det er derfor 

viktig med langsiktighet og forutsigbarhet. Tekna støtter forslaget om en egen uttelling for 

gradsgjennomføring, også for doktorgrader. Det har vi etterlyst og vi mener det vil være en klar 

forbedring av indikatorsettet. Vi støtter også differensieringen mellom bachelor- og masternivå.  Vi 

er enige i åpne budsjettrammen for antall doktorander som foreslått. 

Mobilitetsinsentivene 

Tekna tror begge de foreslåtte indikatorene for internasjonal mobilitet vil drive fram mer kvalitet i 

utdanning og forskning. Tekna foreslår at tilleggssatsen på 4000 kroner også skal gjelde bilaterale 

utvekslinger med internasjonale kvalitetsuniversiteter i teknisk-naturvitenskapelige fag der 

mobiliteten er for lav. Tekna vil ellers påpeke at der nødvendig å avklare hvilken holdning Norge 

skal innta overfor såkalte Freemovers, studenter som på eget initiativ er internasjonalt mobile. Det 

er i økende grad en trend internasjonalt at disse faller utenfor systemene. De faller også utenfor de 

foreslåtte insentivene i denne rapporten. Dette er ofte særlig godt motiverte studenter fra land og 

institusjoner som ikke er eller kan være omfattet av slike utvekslingsavtaler. 

Tekna mener det også er behov for å stimulere til mer nasjonal mobilitet på tvers av sektorgrenser i 

høyere utdanning og forskning. Mobilitet mellom akademia og næringsliv må også styrkes. Tekna 

mener dette bør inngå som del av insentivet til ansattmobilitet.  

Tekna støtter forslaget om å gi EU-indikatoren en åpen budsjettramme. Vi mener også at 

indikatoren for tildeling fra Forskningsrådet bør opprettholdes. Vi ønsker like sterke insentiver for 

andre EU-tildelinger som for ERC, fordi brede konsortiebaserte programmer er viktig for samarbeid 

med næringslivet.   

Tekna har vært kritisk til dagens utforming av publiseringsindikatoren fordi den treffer fagmiljøer 

ulikt og fordi oppmerksomheten i for stor grad har vært rettet mot kvantitet framfor kvalitet. 

Ekspertgruppens forslag representerer en utvidelse til tre nivåer som vil forvanske indikatoren. Det 

er også for stor tilfeldighet i plasseringene på nivå. Tekna støtter også forslaget om å utrede en 

siteringsindikator i tillegg, men den bør da tilpasses ulike fag og fagtradisjoner. 
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Andre forslag 

Noen forslag i fra kapittel 7 er kommentert over. Tekna har hatt som utgangspunkt å prioritere økt 

satsing på virkemidler som har vist seg å gi ønskede effekter, og støtter derfor anbefalingene om å 

styrke eksisterende virkemidler og programmer i Forskningsrådet som har kvalitet som viktigste 

kriterium for tildeling, som FriPro og SFF.  

Tekna er opptatt av at kvalitet i høyere utdanning og kvalitet i forskning hører sammen i akademia. 

Vi må ikke glemme utdanningsansvaret når vi diskuterer forskningsfinansiering i Norge. 

Utdanningene og forskningen er gjerne sammenflettet i hverdagen ved universitetene og 

høyskolene. Tekna vil slutte seg til anbefalingene om å utvikle nye virkemidler gjennom 

Forskningsrådet som stimulerer til samspill mellom forsknings- og utdanningskvalitet, og oppfordre 

til å tilpasse virkemidlene slik at de underbygger helheten i systemene og stimulerer til samspill. 

Tekna er enig i at det er behov for samarbeide mer om kvalitetsutvikling i sektoren og koordinering 

bedre de ulike aktørene og aktivitetene. Det er viktig å styrke kvalitetssikringen av læringsutbytte 

ved de ulike institusjonene slik at variasjonene blir mindre. Ekspertgruppens forslag er interessante i 

så måte. 

Ekspertgruppen foreslår å endre SkatteFunn-ordningen. Tekna mener ordningen fungerer som det 

skal, men at satsene bør økes. Tekna støtter derfor ikke forslaget om å endre dette. Det er derimot 

nødvendig å styrke insentivene for økt samarbeid mellom UoH-sekoren og næringslivet. Det bør 

være krav og forventninger om mobilitet, hospitering og samarbeid om utdanning og forskning med 

arbeids- og næringsliv. Det bør vurderes å kople innovasjon og forskning sterkere sammen i enkelte 

Forskningsrådets programmer, slik det er gjort i Horisont 2020. Tekna mener at ordningen i større 

grad bør prioritere fremtidsrettede næringer som for eksempel miljøteknologi, havromsteknologi og 

bioteknologi. I dag er det slik at de øvre støtterammene gjelder per bedrift per år som gjelder for 

bedrifter med flere godkjente SkatteFunn-prosjekter samtidig. For å stimulere bedrifter til å drive 

med markedsrettet innovasjon bør i tillegg kunde- og markedsundersøkelser være fradragsberettiget 

i SkatteFunn. 

 

Tekna savner refleksjoner rundt måter å stimulere og motivere til mer åpen publisering, og håper 

dette tas inn i det videre kvalitetsarbeidet. Vi savner i tillegg ideer og forslag til hvordan 

institusjonene skal satse mer på allmennrettet formidling og kommersialisering av 

forskningsresultater. Det er viktig for rekrutteringen og for kunnskap om forskning i samfunnet.  
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