
Høringsuttalelse fra Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) til 
rapporten «Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Nytt finansieringssystem for 
universitet og høyskoler». 

En endring i finansieringssystemet gir institusjonene to utfordringer, en av økonomisk karakter og en 
strategisk. Økonomisk vil den nye modellen forme budsjettildelingen i kroner og ører, og strategisk 
vil den legge føringer og fungere som et verktøy for institusjonenes utviklingsarbeid. 

Økonomisk gir den nye modellen få endringer i totalbevilgningen grunnet innføringsmekanismen. 
Dette registrerer vi med skuffelse da en utjevning av forskjellene mellom de gamle og de nye 
universitetene var forventet. Som strategisk verktøy inneholder ekspertgruppens forslag flere 
komponenter som vil kunne fungere godt som styringsgrunnlag ved UiN og HiNe. Videreføring av 
basis gir en langsiktig og forutsigbar bevilgning som støtter institusjonenes strategiske arbeid. 
Produksjonsdelen med åpen ramme og indikator for kandidatproduksjon gir et meningsfylt bakteppe 
til utdanningssiden ved institusjonene. UiN/HiNe ønsker likevel å understreke noen utfordringer 
knyttet til ekspertgruppens forslag, samt å foreslå en forenklet mekanisme for å premiere 
studentmobilitet. 

 

6.3. Basis og finansiering av de nye universitetene  

Den største utfordringen i forslaget ligger i mangelen på grep som styrker de nye universitetene.  
Utviklingen av universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har skjedd uten særskilte finansielle 
bidrag fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonene har gjennom langsiktig arbeid, interne 
prioriteringer og økonomiske bidrag fra sine respektive regioner opparbeidet seg universitetsstatus. 
Felles for satsingsområdene ved alle de tre universitetene er at en vil være avhengig av bedre 
finansieringsvilkår dersom en skal være i stand til å ta ut forskningspotensialet som så langt er bygd 
opp og utviklet på eget initiativ.  

Da nytt finansieringssystem ble innført i 2002, fikk de gamle universitetene med seg en betydelig 
forskningsandel i basisbevilgningen. UiN har, sammen med UiS og UiA, argumentert for å få utjevnet 
skjevhetene mellom de gamle og de nye universitetene, og er bekymret for at de økte 
forventningene og forpliktelsene som legges til universitetene ikke blir fulgt opp i finansieringen, 
herunder behovet for økt tid til forskning ved de nye universitetene. Universitets- og høyskoleloven 
slår fast (§ 1.4) at universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for grunnforskning og 
forskerutdanning innenfor de områder der de tildeler doktorgrad. På tross av dette er det ikke gjort 
tilsvarende justeringer av budsjettene for nye universiteter (eller høyskoler som har fått godkjente 
forskerutdanningsprogram).  

NIFUs kartlegging av lønn per produserte studiepoeng sammenholdt med undervisningsbelastning 
(rapport 52/2014, s.67) illustrerer utfordringene de nye universitetene møter i den nasjonale 
konkurransearenaen. De gamle universitetene har dobbelt så høy lønnskostnad per produserte 
studiepoeng sammenlignet med de nye universitetene, og det er tiden brukt til undervisning som i 
stor grad forklarer forskjellen. Noe forenklet viser det at fagansatte ved de gamle universitetene har 
halvparten så stor undervisningsbelastning som fagansatte ved de nye universitetene, og tilsvarende 
mer tid til forskningsaktiviteter. En forutsetning for at de nye universitetene skal kunne svare på sitt 
samfunnsoppdrag gjennom grunnforskning og forskerutdanning er at disse forskjellene justeres i en 
ny finansieringsmodell. 
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Arealkostnader utgjør en skjult subsidiering av de gamle universitetene som forsterker den reelle 
forskjellen i finansiering mellom nye og gamle universiteter. De gamle universitetene eier egne bygg 
finansiert over statsbudsjett uten krav om husleie, mens de nye universitetene i stor utstrekning leier 
sine bygg.  Andelen av budsjettet som er bundet av arealkostnader blir derfor i snitt tilnærmet 
dobbelt så høy for de nye universitetene (18%) sammenlignet med de gamle universitetene (10%). 
NIFU har beregnet en alternativ husleiekostnad på 2184 millioner kr for universitetenes egen 
bygningsmasse (rapport 52/14, s.38). Denne skjulte milliardsubsidieringen utjevnes ikke gjennom 
forslaget til ny finansieringsmodell. 

 
 
En ny finansieringsmodell som tar mål av seg til å løfte forskningsinnsatsen og skape robuste 
forskningsmiljøer gir en særlig god anledning til å innføre utligningsmekanismer som gir likere vilkår 
for forskningsaktivitet og arealkostnader, og kan utløse potensialet ved de nye universitetene. 
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6.4.2. Kandidater 
Både UiN og HiNe har et samfunnsoppdrag som innebærer en betydelig regional kompetanseheving 
gjennom kortere utdanninger som ikke vil gi kandidatproduksjon etter forslagets definisjon. Dette 
gjelder bla et stort antall årsstudier og etter- og videreutdanning for blant annet lærere og 
sykepleiere. UiN/HiNe foreslår at det innføres en kandidatindikator som også gjelder for kortere 
utdanninger. 
 
6.4.4. Utveksling og mobilitet 
Student og forskermobilitet har høy prioritet ved UiN og HiNe. Vi opplever likevel at 
mobilitetsmidlene ikke fungerer etter hensikten og etterlyser nytenkning rundt dette insentivet. I 
dagens finansieringsmodell premieres studieopphold i utlandet for reiseaktivitet, ikke for 
læringsutbytte og kvalitet. Det er ingen mekanismer som premierer den akademiske måloppnåelsen 
ved oppholdet. Dette skaper manglende integrering av mobilitet som læringskomponent i mange 
studieprogrammer: mobilitet knyttes ikke til kvalitet. 
 
En pågående doktorgradsstudie1 peker på at dagens finansieringsinsentiv for mobilitet skaper 
uintenderte handlingsmønstre som motarbeider utreisende mobilitet. Særlig to punkt fører til dette: 
1. avstanden mellom finansieringsinsentivet tilført på institusjonsnivå og tapet av 
studiepoengproduksjon som belastes på studieprogramnivå straffer studieprogrammene og 
begrenser deres villighet til å promotere mobilitet, 2. ordningen gir størst gevinst for dem som lykkes 
i å øke innreisende mobilitet og begrense utreisende mobilitet. Til sammen gir ordningen et langt 
sterkere desinsentiv til utreisende mobilitet for de som står nærmest studentenes valg og skal 
promotere mobilitet, enn insentivet til institusjonen klarer å kompensere for. Det er behov for en 
modell som plasserer insentivet nærmest mulig barrieren for mobilitet, dvs tapt 
studiepoengproduksjon. 
 
Under følger et forslag til forenkling av mobilitetsinsentivet.  
 
UiN/HiNe foreslår å:   

1) fjerne mobilitetskategorien for studenter, og  
2) premiere studiepoeng tatt ved en partnerinstitusjon og innpasset i et 
studieprogram ved hjemmeinstitusjonen på lik linje med studiepoeng tatt i Norge.  

 
Utregninger (se vedlegg) viser at summen av mobilitetsmidler i ekspertgruppens forslag overgår 
summen av tapt studiepoengproduksjon med ca 36,7 millioner kroner. Forslaget vil dermed ikke 
skape ytterligere kostnader i innføringen da kostnadene ved mobilitetskategorien dekker utgiftene til 
studiepoengproduksjonen.  
 
Hvis bortfallet av den antatt største barrieren mot mobilitet (tapt studiepoengproduksjon) fører til en 
utvikling hvor svært mange reiser utenlands vil dette kompenseres med at de ikke tar de samme 
studiepoengene hjemme. I praksis vil studiepoengmengden være uberørt av hvorvidt studentene 
produserer dem hjemme eller under utenlandsopphold. Det er klare signaler fra fagpersonalet om at 
det vil bli enklere for studieprogramansvarlige å anbefale utenlandsopphold hvis det ikke går på 
bekostning av produksjonen hjemme. En slik utforming vil samtidig understreke studieprogrammets 
ansvar for at studentene lykkes akademisk i utlandet, og at oppholdet blir en del av 
studieprogresjonen hjemme.  
 
6.4.5 EU-indikator 
UiN/HiNe er positive til åpning av rammen for EU-insentiv. Ekstra utelling for for ERC-midler mener 
en derimot er uhensiktsmessig. ERC er det fremste kvalitetsvirkemidlet i EUs forskningsprogrammer, 

1 Restad ved Høgskolen i Lillehammer/Center for Higher Education Internatinalisation, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Italia  
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men samtidig et individuelt program. For å bygge opp fremragende forskningsmiljøer ved norske 
institusjoner vil andre programmer spille en mer sentral rolle. Andre programmer innen Horizon 
2020 vil kunne gi større ringvirkninger på institusjonsnivå da de fordrer større grad av bindende 
institusjonelt forskningssamarbeid. UiN/HiNe ønsker derfor å likestille insentivene knyttet til EU-
midler. 
 
6.4.6  Publisering 1 
UiN/HiNe ønsker velkommen insentiver som er rettet mot økt forskningsinnsats og økt 
sampublisering. Forslaget til ny finansieringsmodell har likevel noen momenter som skaper vridning 
av konkurranseforholdene i sektoren og gjør store deler av forskningen ved de nye universitetene 
mindre synlig. Ekspertgruppens forslag om å regne ut forfatterandeler med en kvadratrotformel vil gi 
MNT-forskning en uforholdsmessig stor andel av publiseringspoengene, og føre til at andre miljøer 
ikke får tilsvarende igjen for sin innsats. Dette vil særlig gå ut over institusjoner hvor hovedtyngden 
av forskningen foregår i felt hvor det ikke er tradisjon for mer enn 1-3 forfattere per publikasjon. 
 
6.5.3. Publisering 2 
Kommentar: En styrking av insentivene til nivå 2-publisering kan begrense mulighetene til/øke 
kostnadene ved å publisere med åpen tilgang. Ved behandling av Stortingsmelding nr. 18 (2012-13) 
«Lange linjer – Kunnskap gir muligheter» sluttet Stortinget seg til prinsippet om at offentlig finansiert 
norsk forskning skal publiseres i kanaler med åpen tilgang. Alternativt skal de egenarkiveres i 
institusjonsarkivet som ledd i å gjøre forskningsresultater offentlig tilgjengelig.  
 
De velrenommerte publiseringskanalene har ofte egenarkiveringspolicy som ikke gjør det mulig for 
forfatterne å oppfylle kravene til egenarkivering som stilles fra ulike eksterne finansieringskilder 
(eksempelvis for lang embargo innen artikkelen frigis). Det nevnes at flere, men ikke alle av disse 
kanalene tilbyr ulike Open Access muligheter. Det vil si at forfatter tilbys å frikjøpe artiklene slik at 
det gis åpen tilgang til dem («double dipping»). Prisen for frikjøp er gjennomgående langt høyere enn 
prisen for publisering i kanaler med åpen tilgang. Institusjonene ender ofte opp med økte kostnader 
for dette materialet, da det betales for både løpende abonnementskostnader og for frikjøp ev 
enkeltartikler. Det engelske konsortiet JISC rapporterte for 2013 om stabile indeksjusterte 
abonnementsutgifter, men eskalerende artikkelutgifter; det er vanskelig å se at utviklingen vil være 
særlig annerledes for norske forhold. Ekspertutvalgets forslag til ny finansieringsmodell foreslår ingen 
mekanismer som styrker publisering med åpen tilgang eller som kompenserer for utgiftene dette 
medfører for institusjonene. 
 
6.5.4. Forskningsrådet 
UiN/HiNe ønsker å opprettholde insentivmidlene knyttet til Forskningsrådet. Ekspertutvalget uttaler 
at forslaget «vil kunne ha en negativ innvirkning på høyskolene og de nye universitetene». UiN finner 
det overraskende at et slikt forslag fremmes uten å styrke de nye universitetene gjennom andre 
virkemidler som utjevning av basis. UiN ønsker å være sterkt til stede i NFRs programmer og ønsker 
derfor at de insentiver som fremmer dette blir videreført. 
 
6.6. Avtaler  
UiN/HiNe er i utgangspunktet positive til en avtalekomponent som gir mulighet til å styrke 
institusjonenes profil og kvalitet. Det er likevel store utfordringer knyttet til hvordan en slik avtale 
operasjonaliseres. Ekspertutvalgets forslag til omfang, ressurskrevende evaluering og mangel på 
friske midler knyttet til måloppnåelse gjør at UiN/HiNe ønsker en mindre omfattende avtaleform.  
 
UiN/HiNe vil anbefale en utvidelse av styringsdialogen som alternativ til UKP-avtalen. En styrket 
styringsdialog kan i stor grad kompensere for markedssvikten i den regelstyrte delen av 
finansieringssystemet. 
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Innføringsår 
Et innføringsår hvor utslag i resultatdelen kompenseres tilsvarende gjennom basistildeling sikrer at 
innføringen ikke gir uforholdsmessige utslag. Samtidig er det relativt store svingninger i enkelte 
resultatindikatorer fra år til år. UiN/HiNe foreslår å legge inn en snittverdi fra en periode på 2-3 år i 
fastsettelse av innføringsverdiene.  

Høringsfrist 

UiN/HiNe bemerker den uforholdsmessige korte høringsfristen. Høringsuttalelsen har som en følge 
av tidsbegrensningen ikke vært styrebehandlet.  
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Vedlegg:  
Kostnadsberegning av mobilitetsinsentiv og premiering av innpasset studiepoengproduksjon  
Utregninger for 2013 viser at kostnadene relatert til mobilitetsmidler, slik det foreslås av 
ekspertutvalget med 10.000 NOK per mobile student, ville blitt ca 36,7 millioner NOK høyere enn 
tilsvarende kostnader ved premiering av innpasset studiepoengproduksjon.  

Blant de 6420 utreisende studentene i 2013 var rundt 1200 praksisutplasseringer eller andre 
utreisende som produserte studiepoeng i Norge uavhengig av utenlandsoppholdet, dvs at kostnaden 
ved studiepoengproduksjonen allerede er lagt inn i dagens finansiering av kategori A-F. De 
resterende 5160 studentene kan fordeles i følgende finansieringskategorier (NSD, DBH). 

 

Finansierings-
kategori 2013 

Studenter med 
studiepoeng- 

produksjon i utlandet 

 Kostnad per 
studiepoeng 

(årsenhet/60 ECTS) 

Gjennomsnittlig 
antall studie-poeng 

per semester 

Kostnad for 
innpassede 

studiepoeng 
A 147 135.000 / 60 21 6.947.750 
B 227 103.000 / 60 21 8.183.350 
C 166 69.000 / 60 21 4.008.900 
D 1577 49.000 / 60 21 27.045.550 
E 973 42.000 / 60 21 14.303.100 
F 2070 34.000 / 60 21 24.633.000 

Sum 5160   85.119.650 
Sum inkludert studenter som er utenlands i to semestre (16%) 98.738.794 

 
Mobilitets-

midler 
Utvekslings-studenter 

totalt 
Engangssum   

Sats 2013 13545 7000  94.815.000 
Ny sats 13545 10000  135.450.000 

 

Registrering: En premiering av studiepoeng tatt ved partnerinstitusjoner vil kunne innføres med 
dagens registreringsmekanismer. Per i dag registreres innpasset utdanning fra partnere som 
studiepoeng i FS, men ikke som grunnlag for finansiering. Studiepoeng fra partnerinstitusjoner kan 
enkelt registreres som finansieringsgrunnlag på lik linje med andre studiepoeng i FS og skaper 
dermed ingen ytterligere registreringsbehov.   
 
Innreisende studenter. Innreisende studenter premieres i dag med både studiepoengproduksjon og 
mobilitetsmidler og kan være en av årsakene til at antall innreisende studenter øker mer enn antall 
utreisende studenter. I dette forslaget bevilges det ikke mobilitetsmidler for innreisende studenter. 
Det forventes at en ny finansieringsmodell som fokuserer på økning i utreisende mobilitet til 
partnere også vil skape økning i innreisende mobilitet. Dette vil være en forutsetning for å ivareta 
forpliktelsene overfor partnerinstitusjonene. Det vil derfor ikke være nødvendig med eget insentiv 
utover studiepoengproduksjon for innreisende studenter. 
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