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Unios høringssvar til rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Unio viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 8. januar 2015 og gir med dette vårt
høringssvar til rapporten.

Unio mener ekspertgruppen har overlevert en grundig og god utredning med en god analyse og
diagnose av dagens finansieringsordning. Unio kan støtte beskrivelsene både med hensyn til det som
med dagens system fungerer rimelig godt, som dimensjonering av utdanningene, økning i
publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader, og det som fungerer mindre godt, som økt produksjon av
studiepoeng på bekostning av bedre oppfølging av studentene.

Det er positivt at ekspertgruppen i hovedsak anbefaler en videreføring av dagens modell, med en
basisbevilgning som den største komponenten i systemet. Vi støtter ekspergruppens syn på at det
ikke vil være fornuftig å flytte budsjettmidler fra kanal i (institusjonenenes grunnbevilgning) til
kanal 2 (nasjonale konkurransearenaer). Langsiktig og forutsigbar finansiering er avgjørende for at
institusjonene kan benytte seg av sitt strategiske handlingsrom. Unio mener at autonome
institusjoner med et betydelig strategisk handlingsrom, er helt avgjørende for høy kvalitet i sektoren.
Vi stiller oss derfor spørrende til hvilken rolle forslaget om UKP-avtaler skal ha i den samlede
finansieringen og styringen av sektoren, og frykter at denne avtalen vil innsnevre institusjonenes
autonomi.

Kommentarer til enkelte av forslagene fra ekspertgruppen:

1. Den strategiske og langsiktige bevilgningen (basiskomponenten)
Unio mener det er helt avgjørende at basiskomponenten fortsatt skal være det sentrale elementet i
finansieringssystemet. Basisfinansieringen skal dekke alle sider ved universitetenes og høyskolenes
samfunnsoppdrag, både utdanning, forskning, formidling og kontakt med samfunns- og arbeidsliv. En
forutsigbar finansiering er selve grunnlaget for langsiktig planlegging, handlingsrom og trygge
arbeidsplasser. En stor basiskomponent gjør det også mulig for institusjonene å ha aktiviteter og
utføre oppgaver som ikke gir direkte uttelling i målbare resultater som utløser midler. At
basisfinansieringen er god, vil også sikre muligheten for faste tilsettinger og dermed bety mye for
kvaliteten i sektoren.

Endringene i sektoren har vært store når det gjelder enkelte institusjoners mandat og vekst, mens
skjevhetene i finansieringen, som oppleves både urettferdige og uheldige for deres muligheter til å
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drive FoU-arbeid på det nivået som er forventet av dem, har vært opprettholdt. Unio synes derfor det
er underlig at ekspertgruppen anbefaler en videreføring av dagens basiskomponent uten noen form
for justering.

2. Ekspertgruppens forslag om utviklings-, kvalitets- og profilavtaler (UKP-avtaler)

I ekspertgruppens forslag til nytt finansieringssystem er UKP-avtalene i basisfinansieringen
framhevet som det med størst potensiale til å bli et kvalitativt insentiv. Med 5 pst. av den totale
rammen vil store økonomiske ressurser bli fordelt gjennom denne komponenten. Det kan føre til
store endringer i praksis ved institusjonene. Hvilken virkning UKP-avtalene vil kunne få vil avhenge
helt og fullt av hva departementet legger i dem og ønsker å legge i dem.

Ekspertgruppen framhever institusjonenes autonomi, og de mange formål som dagens langsiktige og
strategiske bevilgning har. UKP-avtalene kan på lengre sikt føre til omfordeling av basiskomponenten
mellom institusjoner. Det legges opp til at en slik avtale skal inngås mellom departementet og hver
enkelt institusjon. Unio vil understreke at en slik avtale kan ha en iboende risiko for en reduksjon av
autonomien og derigjennom det strategiske handlingsrommet som er tillagt institusjonene. I
forslaget ligger det også at en uavhengig komité, i samspill med NOKUT og Forskningsrådet, skal
nedfelle ambisjoner i avtalen og vurdere måloppnåelsen.

I ekspertgruppens rapport, framstår forholdet mellom UKP-avtalene og de årlige tildelingsbrevene
som noe uklart. Unio vil peke på at mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i
staten og at Kunnskapsdepartementet skal legge dette prinsippet til grunn i sin eierstyring av
institusjonene. Dette betyr at departementet allerede i dag har et ansvar for å følge opp
institusjonenes resultater og måloppnåelse gjennom tilstandsrapporter og egne analyser av
resultatene ved den enkelte institusjon. Tildelingsbrevene er i denne sammenheng et av
departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene
skal blant annet inneholde departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene,
herunder resultatmål. Unio mener derfor det er uheldig å blande kvalitativt pregede UKP-avtaler inn i
et kriteriebasert finansieringssystem. Det vil for det første kunne redusere institusjonenes autonomi
gjennom en reduksjon i basisbevilgningen, samtidig som det med all sannsynlighet vil medføre
betydelig økning i de administrative oppgavene både for UH-sektoren og departementet knyttet til
utforming av målbare resultatmål, rapportering og vurdering av resultatoppnåelse. Videre mener vi
at det er prinsipielt uheldig at deler av grunnbevilgningen gjøres resultatavhengig.

3. Resultatindikatorer

Unio støtter ekspertgruppens vurdering av at nivået på resultatbasert bevilgning bør ligge på
omtrent samme nivå som i dagens finansieringssystem.

Studiepoeng
Unio støtter forslaget om å videreføre den resultatbaserte utdanningsfinansieringen som en åpen
ramme. Men vi mener insentivet knyttet til studiepoeng burde reduseres mer enn det ekspergruppen
legger opp til. Dagens insentiv knyttet til studiepoeng er svært sterkt og har som ekspergruppen
skriver, ført til at institusjonene har langt flere studenter enn de har full finansiering for. En
“overbooking” av studenter fører til dårligere muligheter for god oppfølging av studentene, mer
undervisningsbelastning for de ansatte og mindre lærerkontakt per student. Dette får negative utslag
på studiekvaliteten. Unio har derfor i lang tid tatt til orde for å justere ned insentivstyrken i den
resultatbaserte utdanningsfinansieringen.

Kandidater
Unio er positive til intensjonen bak forslaget om en kandidatindikator. Vi er imidlertid usikre på om
den vil få ønsket effekt, da mye av dagens frafall skjer tidlig i studiene. Unio vil samtidig peke på de
store forskjellene vi vet finnes i dag i karaktersetting mellom institusjonene, og frykter at insentiver
for produserte studiepoeng og kandidater kan føre til mindre ensartet praksis knyttet til dette. Unio
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mener derfor det bør vurderes om innføringen av en slik kandidatindikator må kombineres med en
gjeninnføring av ordningen med ekstern sensur i høyere utdanning.

Videre er Unio positive til ekspertgruppens forslag om å opprette en egen kategori for aviagte
doktorgrader og kandidater fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid med åpen ramme, som
erstatter uttelling for slike i dagens RBO. Dette vil etter vår mening kunne stimjulere til bedre
oppfølging og veiledning av doktorgradsstudentene. Unio foreslår at kandidatindikatoren innføres
som en prøveordning inntil man får evaluert effekten av den. Dersom ordningen har ønsket effekt,
bør den innføres som en fast del av finansieringsordningen.

Kategorier
Unio støtter forslaget om å redusere antallet utdanningskategorier slik at det blir mer grovmasket
enn i dag. Forslaget vil medføre at alle utdannings- og velferdsfag som krever praksis, blir plassert i
samme kategori. Unio stiller allikevel spørsmål ved valget av kategori for disse profesjonsfagene. For
flere av fagene vil uttellingen bli lavere enn i dag. Utdanning og helse er sektorer der vil være
betydelig behov for godt utdannet arbeidskraft i framtiden. Videre er dette fag med behov for
finansiering av kvalitativt god praksis under studiene, og det er fag med betydelig behov for styrket
FoU-arbeid. Unio mener derfor det er grunn til å løfte disse profesjonsutdanningene opp en kategori.

Avsluttende betraktninger

Ekspertgruppens hovedkonklusjon, slik Unio leser den, er at dagens finansieringssystem har gitt
klare kvantitative resultater, men i liten grad har hatt noe å si for kvaliteten i universitets- og
høyskolesektoren. Endringene som ekspertgruppen foreslår, viii hovedsak ikke medføre store
endringer fra slik dagens modell er innrettet. Det kan synes som om ekspertgruppen selv mener at
forslagene deres vil ha lite å si på kvaliteten. Det kan derfor hevdes at det ikke er fremmet forslag på
det som over tid er pekt på som hovedutfordringen for sektoren. Ekspertgruppen har imidlertid gjort
en avveining av hvor komplisert et finansieringssystem kan og bør være.

Unio mener finansieringssystemet har en viktig rolle å spille for departementets styring av sektoren.
Dette gjelder både som den viktigste kilden for inntekter til virksomhetene, men også som
styringssignal overfor sektoren. Hensynet til langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen er
avgjørende for at virksomhetene kan nyttiggjøre seg av det strategiske handlingsrommet de er gitt
gjennom lovverk. Når en stadig større andel av midlene til forskning ved universiteter og høyskoler
kommer fra eksterne kilder, bidrar tidsavgrenset ekstern finansiering blant annet til utstrakt bruk av
midlertidige ansettelser. Når ekspertgruppen i liten grad har berørt slike problemstillinger, som er
viktige kvalitetsdimensjoner i sektoren, blir det desto viktigere at departementet drøfter dette i den
varslede stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren.

Vennlig hilsen
Unio

Ingierd Hovdenakk Ashild Olaussen
sekretariatssjef fagsjef
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