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HØRING OM EKSPERTGRUPPES GJENNOMGANG AV DEN STATLIGE 

TILSKUDDSORDNINGEN TIL PRIVATE HØYSKOLER 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert den 3. juli 2017. Som Nettverk for 

private høyskoler (NPH) skrev allerede i sin henvendelse til statsråden i brev datert den 20. 

juni 2017, har det lenge vært et mål for NPH å få til en finansieringsordning som sikrer en 

større grad av likeverdighet mellom statlige og private universiteter og høyskoler. En viktig 

forutsetning for dette mener NPH er identiske krav til kvalitet – i institusjonenes utdannings-, 

forsknings- og administrativ forvaltningsvirksomhet. Utdanning og forskning anses i dag som 

likestilte samfunnsoppdrag for alle universiteter og høyskoler – enten de er statlige eller 

private.  

 Private høyskoler bidrar til mangfold og diversitet i høyere utdanning. Men mens man 

tidligere søkte å oppnå diversiteten ved å etablere en rekke små, nisjepregede høyskoler og 

fagmiljøer, har nye kvalitetskrav reist behovet for større (gjerne tverrfaglige og fusjonerte) 

læringsmiljøer. NPH mener det i den forbindelse er viktig å registrere at fusjoner (og 

overtakelser) ikke bare har vært knyttet til den statlige delen av uh-sektoren. Antallet private 

høyskoler er redusert de seneste år som følge av fusjoner og overtakelser. I 2015 var det 21 

private høyskoler som fikk statlige tilskudd, i 2017 er dette tallet redusert til 15. Med 

Høgskolen Diakonovas fusjon med VID vitenskapelig høgskole vil tallet bli 14. Antallet 

medlemsinstitusjoner i NPH er på 2 år redusert med 30 prosent (21/ 15). 
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 NPH mener finansieringssystemet bør bidra til å minimalisere institusjonelle 

kvalitetsvariasjoner i uh-sektoren. Studenter skal uansett møte sterke fagmiljøer, helhetlige 

studieprogrammer og god oppfølging. Stortinget har nylig ment at større og mer robuste 

fagmiljøer gir bedre forutsetninger for å tilby studentene den forskningsnære undervisningen 

av høy kvalitet de bør få ved norske institusjoner1. NPH gir sin støtte til en slik 

målformulering. 

 Derfor støtter NPH at det blir innført krav om institusjonsakkreditering som 

forutsetning for å få statlige tilskudd innenfor rammen av det reviderte finansieringssystemet 

for universiteter og høyskoler, i tråd med det ekspertgruppen forslår. NPH mener dette gir 

nødvendig kvalitetsutvikling, det forbedrer systemet og forenkler tilsynet med ordningen. 

NPH forutsetter at dette vil medføre en lovendring av uh-lovens § 8-3(1). 

 De private høyskolene som i dag mottar statlige tilskudd, men som av ulike grunner 

ikke blir institusjonsakkrediterte, bør ikke falle utenfor statlige støtteordninger. De bør 

imidlertid få sin statsstøtte beregnet i henhold til finansieringssystemer som vil gjelde for 

annen høyere utdanning (f.eks. yrkesfaglig høyere utdanning). 

 
 NPH mener dernest at det bør etableres en tilskuddsordning til (institusjons-

akkrediterte) private høyskolers bygg og infrastruktur i samsvar med Ekspertgruppens forslag. 

NPH mener en slik tilskuddsordning må innarbeides i den Langtidsplan for høyere utdanning 

og forskning som etableres denne høsten. Det bør etableres friske budsjettmidler til 

ordningen. 

 

 Ekspertgruppen foreslår at alle studieprogrammer heretter bør implementeres i den 

resultatbaserte delen av finansieringssystemet. NPH støtter forslaget, men mener at en 

altomfattende implementering må ses i sammenheng med bruken av prosentsatser i de statlige 

tilskuddene til private høyskoler. 

 

 Ekspertgruppen foreslår ikke at tilskuddsordningen skal være rettighetsbasert. Dette 

samsvarer med NPHs syn. 

 

 Ekspertgruppen foreslår ikke å endre fordelingen av midler mellom ulike institusjons-

akkrediterte institusjoner. Dette samsvarer med NPHs syn. 

 

 

Med vennlig hilsen for  

Nettverk for private høyskoler 

 

Dag Morten Dalen 

Leder         Arne J.Eriksen 
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