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Kunnskapsdepartementet 
 
         Oslo, 30. august 2017 
 
Høring av rapport Med kvalitet som kriterium – en gjennomgang av tilskuddsordningen for 
private høyskoler.  
 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 03. Juli 2017 (ref. 17/3442) der departementet ber om 
tilbakemeldinger på rapporten «Med kvalitet som kriterium – Gjennomgang av tilskuddsordningen for 
private høyskoler». Høyskolen takker for en grundig og gjennomarbeidet rapport samt anledningen til 
å komme med tilbakemeldinger på denne.  
 
Høyskolen Kristiania har valgt å skrive høringssvaret basert rapportens anbefalinger slik disse er 
utformet på side 98 i rapporten.  
 
Kun institusjoner med akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet kan søke 
om statstilskudd i tilskuddsordningen for private høyskoler over kap. 260 post 70. Det innføres en 
overgangsperiode på fem år slik at institusjoner med akkrediterte studietilbud skal få mulighet til å 
oppnå institusjonsakkreditering.  
 
Høyskolen Kristiania støtter denne anbefalingen, da vi er av den oppfatning at 
institusjonsakkreditering er det kriteriet som er mest objektivt og forutsigbart. Dette kriteriet er etter 
Høyskolen Kristianias oppfatning også det som hensyntar at det er institusjoner som har en viss 
robusthet som vil kunne motta statsstøtte.  Høyskolen er av den oppfatning at dette vil være enkelt for 
departementet å praktisere og at det fører til likebehandling mellom offentlige og private institusjoner.  
 
Høyskolen Kristiania støtter at det innføres en overgangsperiode på 5 år, da dette gjør at institusjoner 
uten institusjonsakkreditering i dag vil kunne tilpasse seg det nye regelverket, enten gjennom egen 
oppnåelse av institusjonsakkreditering eller ved eventuell fusjon med andre. 
  
Det etableres en søknadsbasert tilskuddsordning for private høyskoler i form av en egen post for 
bygg og infrastruktur på statsbudsjettet.  
 
Høyskolen Kristiania er positive til dette. Samtidig mener vi at det vil være essensielt at denne 
ordningen ikke finansieres gjennom potensielle kutt i de private institusjonenes tildelinger da dette vil 
kunne ha stor innvirkning på den enkelte institusjons handlingsrom og kunne påvirke strategiske 
satsninger og fremtidige planer. Ved en eventuell innføring av en slik tilskuddsordning må det etter 
høyskolens mening utarbeides klare og transparente kriterier for søknad og tildeling. Vi mener 
samtidig at en slik ordning bør suppleres med en kompensasjonsmodell som omfatter momsfritak. 
Moms på investeringer/vedlikehold av bygg og infrastruktur bør etter høyskolens mening gi 
momskompensasjon.   
 
Kunnskapsdepartementet foretar en gjennomgang av tilskuddsprosentsatsen og vurderer om det bør 
fastsettes klare terskelverdier (intervall) for når departementet bør gi en avkortning av tilskuddet 
ved bruk av tilskuddsprosentsats ut fra nivået på studieavgifter.     
 
Kunnskapsdepartementet bør vurdere om de nåværende tilskuddsprosentsatsene på 70, 50 og 30 % 
er hensiktsmessige nivåer.  

Høyskolen Kristiania er positive til at Kunnskapsdepartementet foretar en gjennomgang av 
tilskuddsprosentsatsen samt vurderer om det bør fastsettes klare terskelverdier for når departementet 
bør gi en avkortning. I dette arbeidet er det essensielt at det hensynstas hvilke typer studier 
institusjonen tilbyr. På side 71 i rapporten står det følgende om Høyskolen Kristiania og Westerdals 
Oslo ACT Den fremtidige uttellingen bør reguleres ved at tilskuddsprosentsatsen settes til 30 prosent 
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slik at institusjonen likestilles med Handelshøyskolen BI. Et gjennomsnitt for de siste tre årene viser at 
studieavgiftene for disse institusjonene ligger på samme nivå om en ser på de aggregerte tallene for 
hele institusjonen. Høyskolen Kristiania tilbyr studier innen flere ulike fagområder. Det betyr at en 
direkte sammenlikning med Handelshøyskolen BI blir misvisende.  Høyskolen Kristiania mener at 
tilskuddssatsen må variere etter fagområdene studiene tilbys innenfor, på tilsvarende måte som 
tilskuddssatsen varierer for ulike fagområder innen den offentlige delen av sektoren.  

For alle de private høyskolene i tilskuddsordningen bør Kunnskapsdepartementet implementere alle 
studieprogrammene i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet.  
Høyskolen Kristiania støtter denne anbefalingen.  
 
Det er ikke ønskelig med rettighetsbasert tilskuddsordning for private høyskoler.  
Høyskolen støtter denne anbefalingen.  
 
Det er ikke grunnlag for å foreslå endringer i fordelingen av midler mellom institusjoner og 
utdanningstilbud.  
 
Høyskolen Kristiania er enige i ekspertgruppens anbefalinger på dette punktet. 
 
Med vennlig hilsen 
for Høyskolen Kristiania  
 
 

 
 
Trond Blindheim       Solfrid Lind 
Rektor         adm. dir. 
 

 
 


