
 

 

Høringssvar på rapport fra ekspertutvalget om finansiering av 
universitet og høyskoler. 

Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene) vil gjerne komme med høringssvar på 
rapport fra ekspertutvalget om finansiering av universitet og høyskoler.  

Generelle kommentarer 

Kvalitet i høyere utdanning er avhengig av gode arbeidsforhold, slik at undervisere og 
forskere kan utføre arbeidet sitt på en god måte. Et viktig virkemiddel er å sikre 
utdanningsinstitusjonene forutsigbarhet og god rammefinansiering.  

Utviklingssamtaler kan være viktig for dialog om kvalitetsutvikling, men må ikke være en 
arena for budsjettforhandlinger. Det må ikke bli en arena der institusjonene kjemper om 
midlene til sine institusjoner. 

Utvalgets forslag om å redusere antall finansieringskategorier. 

Utvalget foreslår at gjennomgangen av finansieringskategoriene bør skje i dialog med 
sektor og studentene. Ergoterapeutene vil påpeke betydningen av medinnflytelse fra 
ansatte og at ansattes organisasjoner inkluderes.  

Ergoterapeutene mener at finansieringskategoriene må gjenspeile de faktiske kostnadene 
ved utdanningene. Praksis ved for eksempel disiplinutdanningene kan ikke sammenliknes 
med obligatorisk praksis i profesjonsutdanningene og kostnadene kan derfor heller ikke 
sammenlignes. Kostnadene ved praksis og ferdighetsundervisning er svært store og svært 
viktig for kvaliteten på sluttkompetansen. 

Ved en eventuell reduksjon i antall finansieringskategorier må plassering i ny kategori 
sikre at dagens finansieringsnivå opprettholdes, som et minimum.  

Ergoterapeutene støtter utvalgets forslag om at satsene for studiepoengindikatoren 
justeres opp for å kompensere for fjernet kandidatindikator. Satsene må sikre en bedre 
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finansiering av studiene enn i dag. Med dagens finansiering er det vanskelig å både 
finansiere høy kvalitet i utdanning og høyere andel forskning. 

Arbeidslivsrelevans i studiene 

Arbeidsplassene skal utvikle kandidater med ferdigheter til å utvikle arbeidsplasser og 
utvikle seg gjennom arbeidslivet. Det er helt nødvendig med tverrfaglig samarbeid i 
helsetjenesten fordi hver profesjon har kompetanse som kompletterer de andre. 
Ergoterapeutene mener det derfor er viktig å ivareta den enkelte profesjons 
kjernekompetanse. Hvis en legger vekt på at tjenestene skal være tverrfaglig må det 
samtidig gis tilbud om oppdatering og kompetanseheving innen eget fagområde. 

Utvalgets forslag om at økt satsning på videreutdanning må finansieres av friske 
midler. 

Dagens finansiering av videreutdanning er ikke tilstrekkelig uten å gå på bekostning av 
grunnutdanningene. Utvalget foreslår at friske midler legges i rammebevilgningen, det vil 
si gjennom flere studieplasser. Ergoterapeutene støtter at videreutdanningene må 
finansieres med friske midler. Da må studiepoengs indikatoren gi økt uttelling og 
videreutdanningen ta utgangspunkt i behovene i sektorene og at kunnskapsgrunnlaget om 
behov må styrkes. For kortere og mer fleksible tilbud må det utvikles tydelige kriterier for 
betalingsprinsipper. 

Utvalgets forslag om at langtidsplan for forskning og høyere utdanning må legge til 
rette for flere forskningsmiljøer. 

Utvalget mener at det over tid bør legges til rette for og at det er særlig aktuelt å styrke 
forskning innenfor profesjonsutdanningene og at styrkingen gjennomføres som en del av 
langtidsplanen. Ergoterapeutene støtter utvalgets vurdering av behovet for forskning innen 
profesjonsutdanningene. Dette er i tråd med våre innspill om blant annet økt forskning på 
helse. 
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