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1. REGJERINGENS PRIORITERINGER  

1.1 Kunnskapssamfunnet  

Kunnskap og kompetanse er de viktigste faktorene for å møte de store samfunnsutfordringene, 

utvikle og ta i bruk nye teknologier, øke norsk produktivitet og konkurransekraft og for å utvikle 

den enkelte. Regjeringen vil skape morgendagens jobber gjennom å satse på kunnskap, forskning 

og innovasjon. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. En 

forutsetning for høy kvalitet er utdanning og forskning som er åpen og inkluderende, for både 

kvinner og menn, innvandrere og deres etterkommere. Høy kvalitet i forskning og høyere 

utdanning legger grunnlaget for omstilling og fremtidig velferd og verdiskaping. 

 

Mye er bra i norsk høyere utdanning. Både Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene viser 

at studentene stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. De fleste kandidatene 

klarer seg godt på arbeidsmarkedet. Likevel er det mye som må bli bedre, ikke minst for å 

forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling. 

 

Over nyttår legger regjeringen frem en melding til Stortinget om kvalitet i høyere utdanning. Der 

kommer vi med konkrete tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Et av målene er at 

fremragende undervisning skal fremme karrieren til de beste formidlerne. Den viktigste jobben 

må imidlertid gjøres på universitetene og høyskolene. Regjeringen skal bidra ved å lage gode og 

forutsigbare rammevilkår, stille høye krav og stimulere til videre utvikling. Det er viktig at 

universiteter og høyskoler legger til rette for gode overganger for studenter og for samarbeid 

med fagskolesektoren. 

 

Vi har også klare forventninger om at universitetene og høyskolene deltar i arbeidet med å 

utforme regionale kompetanseplaner. Det vil gi nye folkevalgte regioner et godt utgangspunkt 

for tettere samarbeid. Ordningen Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) vil bli evaluert, i lys 

av større utdanningsinstitusjoner og større folkevalgte regioner. 

 

Fra nyttår gjennomføres ytterligere tre fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Dermed 

faller noen av de siste brikkene på plass i det som er den største reformen i universitets- og 

høyskolesektoren på over 20 år. Med færre og sterkere institusjoner er grunnlaget lagt for økt 

kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare 

omstillingen som kreves de neste årene. 

 

I forlengelsen av strukturreformen prøver nå departementet ut utviklingsavtaler som et 

virkemiddel for å heve kvaliteten i utdanning og forskning. De skal videre bidra til at 

institusjonene styrker og rendyrker profilene sine, slik at det på lenger sikt blir en bedre 

arbeidsdeling i sektoren. Det blir et viktig lederansvar å følge opp utviklingsavtalene og bidra til 

at de blir et effektivt styringsverktøy.  

 

Et annet viktig lederansvar er å sørge for at ressursene brukes effektivt og i størst mulig grad på 

kjerneoppgavene. Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 

(ABE-reformen), som blant annet medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter, tilsvarende 

0,8 prosent i 2017. Departementet forventer at reduksjonen i bevilgningene fører til 

effektivisering, og ikke til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen. 

 

Regjeringen vil skape en skole der elevene lærer mer. Da trenger vi lærere med solid faglig 

tyngde. Derfor innfører vi fra høsten 2017 femårige grunnskolelærerutdanninger på 
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mastergradsnivå. Det skal også bidra til å heve læreryrkets status. Regjeringen forventer at 

ledelsen ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning, setter dette øverst på agendaen. Blant 

annet er det viktig å opprettholde den særskilte innsatsen for å rekruttere kvalifiserte søkere til 

lærerutdanning. 

 

Regjeringen har en EU-strategi med et uttalt mål om at norske universiteter og høyskoler skal 

delta mer i EUs forskningsprogrammer, og at det utvikles flere forsknings- og utdanningsmiljøer 

som hevder seg i toppsjiktet internasjonalt. For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge 

arenaene, må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg 

på områder der forutsetningene er gode. Den justerte finansieringsordningen for universiteter og 

høyskoler skal blant annet bygge opp under dette. 

 

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2017 

I statsbudsjettet for 2017 er det følgende hovedprioriteringer over programkategori 07.60:  

 

 252 mill. kroner til innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger  

 68 mill. kroner for å styrke fagskolesektoren 

 67 mill. kroner til videreføring og opptrapping av studieplasser for å følge opp revidert 

nasjonalbudsjett for 2016 

 58 mill. kroner til 145 nye rekrutteringsstillinger 

 24 mill. kroner til 575 nye studieplasser i 2017 

 17 mill. kroner til tilsagn om tilskudd til 300 nye studentboliger, noe som gir en økning 

av nivået fra 2016 til 2 500 nye tilsagn om tilskudd i 2017 

 4 mill. kroner til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og 60 nye studieplasser til 

kompletterende utdanning for flyktninger med utenlandsk høyere utdanning 

 videreføring av 175 mill. kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og 

sammenslåing 

 videreføring av ordningen med 75 mill. kroner til oppgradering av bygg ved de statlige 

selvforvaltende institusjonene  

 

Endringer i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 

innføres med budsjetteffekt fra 2017, en kompensasjon på 45 mill. kroner og med innfasing over 

tre år.  

 

For en mer utfyllende omtale av satsingene viser vi til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S 

(2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. For øvrig viser vi til bevilgninger til universitets- og 

høyskolebygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, jf. oversikt i vedlagte 

Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar.  
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2. MÅL 

2.1 Om målstrukturen 

Departementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for utdannings- og 

forskningssektoren. Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål 

og relevante styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. 

Virksomhetsmålene skal bidra til å nå sektormålene, jf. Prop. 1 S (2016–2017): 

 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljø i Norge skal holde høy kvalitet som 

kan møte utfordringene samfunnet står overfor, og at flere miljøer skal hevde seg 

internasjonalt.  

 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. 

Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og 

kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og 

privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. 

 

3. God tilgang til utdanning 

Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle 

å ta høyere utdanning, uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. 

Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den 

enkelte og for samfunns- og arbeidsliv. 

 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Regjeringen vil at universitets- og høyskolesektoren skal være en differensiert sektor med 

høy kvalitet og som møter behovene på ulike områder i samfunnet og som kan hevde seg 

internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for samarbeid, arbeidsdeling og faglig 

konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at strukturreformen er gjennomført. 

Sektormål 4 er tverrgående. De tre første sektormålene vil dermed også si noe om 

måloppnåelsen for dette målet.  

 

Departementet har fastsatt nasjonale styringsparametre på resultatområder som har særlig 

oppmerksomhet i styringen av sektoren. Dette omfatter følgende områder: Gjennomføring av 

utdanning, studieinnsats og tilfredshet, vitenskapelig publisering, EU-samarbeid, utdanningenes 

relevans, innovasjon, MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi), dimensjonering av 

utdanning, effektivitet, likestilling, midlertidighet og universitetsmuseene. Departementet 

forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner på de nasjonale 

styringsparametrene.   

 

Se nærmere omtale av sektormålene og de nasjonale styringsparameterne i Orientering om 

statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar. 
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Sektormål 1: Høy kvalitet i 

utdanning og forskning 

Sektormål 2: Forskning og 

utdanning for velferd, 

verdiskaping og omstilling 

Sektormål 3: God tilgang til 

utdanning 

 andel bachelorkandidater 

som gjennomfører på 

normert tid 

 andel mastergradskandidater 

som gjennomfører på 

normert tid 

 andel ph.d.-kandidater som 

gjennomfører innen seks år 

 skår på hvordan studentene 

oppfatter studiekvaliteten 

 faglig tidsbruk (timer) per 

uke blant heltidsstudenter 

 antall publikasjonspoeng per 

faglig årsverk 

 verdien av Horisont 2020-

kontrakter per FoU-årsverk 

 andel utreisende 

utvekslingsstudenter på 

Erasmus+ av totalt antall 

studenter 

 andel mastergradskandidater 

sysselsatt i relevant arbeid et 

halvt år etter fullført 

utdanning 

 bidragsinntekter fra 

Forskningsrådet per faglig 

årsverk 

 andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per faglig 

årsverk 

 andel forskningsinnsats i 

MNT-fag 

 kandidattall på helse- og 

lærerutdanningene1 

 

 

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 antall studiepoeng per faglig årsverk2  

 andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart 

 

Se Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) nettside for dataspesifikasjon.  

 

2.2 Om prøveordningen med utviklingsavtaler 

Departementet prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og 

den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole). I 2016 har det vært dialog om avtaler med 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, 

Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Departementet vil utvide prøveordningen og 

vil ha dialog om avtaler med ytterligere fem institusjoner i 2017: Nord universitet, Universitetet i 

Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og 

Høgskolen i Innlandet. Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere 

profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i 

utdanning og forskning er det overordnede målet. 

 

Innholdet i avtalene utarbeides i hovedsak etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan 

også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. En forutsetning for utviklingsavtalen er at 

                                                 
1 Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar. 
2 Sammen med de andre styringsparametrene under sektormål 1 og 2, gir denne styringsparameteren 

indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen. 
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departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalene skal 

vare i 3-4 år, og at vurdering av måloppnåelse vil skje gjennom måleparametre eller på annen 

måte som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. Målene i 

utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av 

eller samordnes med institusjonens øvrige målstruktur.  

 

Utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og de skal være til 

støtte for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i 

virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for 

planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte saker 

eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på 

gjennomføring.  

 

Prøveordningen skal legge grunnlaget for at utviklingsavtaler kan bli en fast del av 

styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet vil i den forbindelse også 

vurdere behovet for forenklinger i målstrukturen for sektoren, i dialog med institusjonene.  

 

Departementet tar sikte på at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Det 

innebærer at departementet tar sikte på dialog om utviklingsavtaler med de resterende elleve 

institusjonene i 2018. 

 

Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske 

virkemiddel til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i Prop. 1 S (2017–2018) for 

Kunnskapsdepartementet. 

 

2.3 Utviklingsavtale med Høgskolen i Sørøst-Norge 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som 

pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og 

den enkelte institusjonen.  

 

Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede 

rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til 

å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.  

 

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra Høgskolen i Sørøst-

Norge og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i 

etatsstyringsmøtet.  

 

HSN har arbeidet med strategisk profilering av virksomheten gjennom fusjonsprosessen i 2015 

og 2016, og ny strategisk plan for 20172021 styrebehandlet i desember 2016. Arbeidet med 

utviklingsavtale er integrert i strategiprosessen. Innholdsmessig er ambisjonen utvikling av en 

tydeligere faglig profil innenfor en helhetlig virksomhetsstyring med fokus på kvalitet. 

 

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse 

skal inngå i Høgskolen i Sørøst-Norges årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.  

 

I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres 

innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske 
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virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om 

eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger. 

 

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det 

fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for 

avtalen.  

 

Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi 

muligheter for justeringer i avtalen. 

 

Utviklingsmål for Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

Målområde 1: HSN Digital 

HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og 

studenter på de 8 campusene til én virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter 

virksomheten til samarbeidspartnere og omverden. 

 

HSNs organisasjon er spredt over 3 fylker, med virksomhet på 8 studiesteder, og med utstrakt 

samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode digitale arbeids- og 

læringsformer integrert i egen organisasjon, men også tett samarbeid med arbeidslivet i vår 

region og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Den digitale utviklingen går svært raskt, 

noe som både gir muligheter og utfordringer. HSN ønsker å ligge langt fremme i denne 

utviklingen og utnytte de muligheter som ligger i dette. 

 

HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. 

Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak: 

 Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets 

kompetansebehov.  

 Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring 

og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer. 

 Nettbasert etter- og videreutdanning. 

 Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og 

ledelsesmodellen. 

 Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester. 

 Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring. 

 Digitale møteplasser for å bygge HSN-kultur. 

 Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og 

arbeidslivsorientering. 

 Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og 

internasjonale UH-institusjoner.  

 Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet 

 

Vurdering av måloppnåelse 

 Kvalitativ vurdering på gjennomføring av tiltak i prosjektplanen 

 Antall nye implementerte digitale løsninger 

 Andel eksamener som gjennomføres digitalt av totalt antall eksamener 
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 Antall undervisningsrom som er tilrettelagt for hhv. opptak og for livestreaming, og 

antall rom som følger Uninett sine minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning 

og møterom 

 Antall visninger på medieplattform 

 Antall nett- og samlingsbaserte studieprogram 

 

Målområde 2: HSN Partnerskap 

HSN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke 

næringslivets globale konkurransekraft, for å bidra til langsiktig vekst og løse store 

samfunnsutfordringer. HSN skal videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med 

kunnskapsintensivt næringsliv for å ta fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og FoUI-

aktiviteter.  

 

Norsk næringsliv består av et fåtall store og internasjonale konsern og en omfattende underskog 

av kunnskapsintensive SMB (små og mellomstore bedrifter) som er geografisk spredt. Alle 

bedrifter opplever nå dramatiske endringer på grunn av globalisering og inntog av muliggjørende 

teknologier. Endringstakten er svært høy og vil kunne medføre økt avstand mellom akademia og 

næringslivet. Målet med HSN-partnerskap er å bygge en ny intellektuell kunnskapsinfrastruktur 

for å gi næringslivet og HSN konkurransefortrinn. HSN ønsker gjennom partnerskap å etablere 

samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte i bedrifter kan bruke fasiliteter og 

ekspertise i bedrifter og på høyskolen. Partnerskapet skal dra veksler på klyngeprogrammer 

(VRI, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), infrastrukturprogrammer, nasjonale og 

internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale forskerskoler. Gjennom HSN Partnerskap har 

høyskolen ambisjon om gradvis å øke antall samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og 

FOUI-eksperter gjennom avtaleperioden.  

 

Vurdering av måloppnåelse 

 Etablering av næringslivsakademi/industriakademi som pilotprosjekt for å styrke et 

integrert samarbeid.  Bedrifter vil bli invitert inn i dette pilotprosjektet som gjennom 

gjensidig forpliktende samarbeid skal styrke både utdannings- og forskningssamarbeidet.  

 Opprettelsen av industrimastere. Industrimastere skal opprettes innenfor flere fagområder 

og designes etter erfaringer fra det eksisterende masterprogrammet i Systems 

Engineering, dvs. utdanningsprogram som kombinerer arbeid og utdanning. 

 Opprettelsen av FoUI-eksperter. FoUI-ekspert-konseptet innebærer at HSN ansetter 

eksperter innenfor forskning, utvikling og innovasjon fra regionalt næringsliv. Stillingene 

er deltid (20 prosent) og de som tilsettes skal ha god industriell forståelse og være 

sentrale i industriell innovasjon i bedriften. Virkemidlet skal styrke kunnskaps- og 

kompetansemeglingen mellom industri og akademi og dermed regional 

næringslivsutvikling.  

 Grad av deltakelse i virkemiddelprogram: måles ved antall industriforankrede prosjekter 

 Volumet på høyskolens oppdragsvirksomhet 

 Grad av bidragsfinansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder 

 Antall nærings ph.d.-er 

 Antall gaveprofessorater 

 Grad av internasjonalisering gjennom samarbeid med internasjonale næringslivsaktører 

mv.: måles ved en kvalitativ vurdering av om internasjonale næringslivsaktører bringer 

høyskolen i kontakt med forskningsinstitusjoner/universiteter i utlandet 
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Målområde 3: HSN Profesjon 

HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet. Ny, 

relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles 

gjennom samarbeidet. 

 

Alle profesjonsutdanningene ved HSN skal fremme dannelse, kritisk tenkning og livslang læring 

som bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningene skal være relevante for arbeids- 

og samfunnsliv, og ta høyde for profesjonenes utviklingsbehov og arbeidslivets krav. 

Utdanningene skal styrkes gjennom sterk kobling til kunnskapsutviklingen som skjer nasjonalt 

og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU. 

 

HSN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom høyskolen 

og utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer.  

Følgende tre målområder med underliggende delmål skal bidra til dette.  

 

1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene  

 Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert 

pedagogisk bruk av IKT 

2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp 

 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og høyskolelærer 

om studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom høyskolen og praksisarenaene 

 Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis 

 Prøve ut nye praksisformer 

3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet 

 I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger 

som kan resultere i forskningsprosjekter  

 Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere 

forskningsbasert kunnskap i praksis 

Vurdering av måloppnåelse 

1. Antall FOU-prosjekt som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer 

2. Samarbeid mellom fylkeskommunene/kommunen/den enkelte virksomhet og HSN i 

utvikling av kriterier som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet» 

 Antall etablerte pilotprosjekter: HSN-Universitetsskole, HSN-Universitetssykehjem, 

HSN-Universitetshjemmesykepleie mv 

 Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom HSN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal være 

etablert (virksomhetseiersiden – fakultetsledelsen, praksisfelt – studieprogramledelse) 

 Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og 

masteroppgaver 

 Antall praksislærere/-veiledere med bistilling ved HSN 

3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene 

 Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og HSN om identifisering 

av relevante forskningstema for studentenes bachelor og masteroppgaver  

 Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse   
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3. BUDSJETT FOR 2017 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–

2017). Vi ber institusjonen merke seg de føringer og forventninger som er gitt av komiteen i 

innstillingen. 

 

3.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50  

Stortinget har bevilget totalt 33,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 i 2017 til universiteter og 

statlige høyskoler. 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 708 534 847 kroner til Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2016, endringene i budsjettrammen fra 2016 til 2017 

og saldert budsjett for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017).  

    

Tabell 1   Beløp 

Saldert budsjett 20161 1 641 337 000 

Konsekvensjustering 19 538 333 

Justering for pris- og lønnsøkning 32 301 000 

Nye rekrutteringsstillinger 3 203 000 

Nye studieplasser 1 660 000 

Andre budsjettendringer -738 000 

Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet -545 844 000 

Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet 557 077 514 

Saldert budsjett 2017 1 708 534 847 
1Saldert budsjett 2016 inkluderer midler til nye rekrutteringsstillinger tildelt i løpet av 2016. 

 

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2017 for 

universitet og høgskolar.  

 

Departementet kommer i supplerende tildelingsbrev tilbake til fordeling av midler til femårige 

grunnskolelærerutdanninger, midler for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon 

og sammenslåinger, samt midler til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og til nye 

studieplasser i kompletterende utdanning for flyktninger.   

 

3.2 Budsjettvedtak kap. 281 post 01 

Stortinget har bevilget totalt 248,9 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2017 til felles tiltak for 

universiteter og høyskoler.  

 

3.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 45 

Stortinget har bevilget totalt 13,4 mill. kroner over kap. 281 post 45 i 2017 til investeringer i 

utstyr og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren.  
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3.4 Fullmakter 

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for 

ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har 

departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig 

oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt.  

 

 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

4.1 Effektivisering 

Institusjonen skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke 

produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt 

virkemiddel i dette arbeidet, sammen med for eksempel omorganisering, prosessforbedring og 

annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal institusjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte 

effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av 

arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan 

effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte 

områder. 

 

4.2 Lærlinger 

For å sikre det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å 

gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å 

skape flere læreplasser. Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny 

samfunnskontrakt for flere læreplasser for perioden 2016–20. Målet med den nye kontrakten er å 

sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer 

informasjon på nettsiden lærlingløftet.no. Vi viser også til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10 

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.  

 

I tildelingsbrevet for 2015 satte Kunnskapsdepartementet et krav om at universitetene og de 

statlige høyskolene skulle øke antall lærlinger med 50 prosent fra 2014 til 2016. Pr. november 

2016 var dette delmålet nådd for institusjonene samlet, men det er fortsatt flere av de store 

institusjonene som har få lærlinger i forhold til totalt antall administrativt tilsatte. Departementet 

viser til samfunnskontrakten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for perioden 2016–20 

og forventer at alle institusjoner bidrar til fortsatt økning av antallet lærlinger frem til 2020. Alle 

statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet 

opplæringskontor. 

 

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren 

(revidert oktober 2016) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet.  

Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum 

annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.  

Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. 

Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med 

eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i Kommunal- og 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/styringsdokument-for-arbeidet-med-samfunns-sikkerhet-og-beredskap-i-kunnskapssektoren/id2512037/?q=styringsdokument%20for%20samfunnssikkerhet
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moderniseringsdepartementets Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 

2015-2017. Vi viser til UNINETTs veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet, 

Nasjonal sikkerhetsmyndighets anbefalte tiltak mot dataangrep og Veiledning i 

beredskapsplanlegging  utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert 

desember 2015). 

 

Institusjonen har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

ved virksomheter den/det har ansvar for, herunder overfor § 1.4.4-organer og eventuelle 

institutter i utlandet. Institusjonen bør vurdere tilrettelegging av arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap overfor aksjeselskaper hvor institusjonen har over 50 prosent eierskap i. 

 

Med utgangspunkt i tidligere årsrapportering fra universiteter og statlige høyskoler samt andre 

undersøkelser, har departementet særskilt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap, 

herunder også informasjonssikkerhet. 3 Det forventes at styret tillegger dette arbeidet samme 

viktighet. Institusjonen skal rapportere om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i årsrapporten for 

2017, se vedlagte rapporteringskrav.  

 

4.4 Bygg og infrastruktur  

Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemidler for høyere kvalitet i utdanning og 

forskning. Styret har ansvar for å sikre arealeffektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger 

som legger til rette for moderne arbeids- og læringsformer. 

 

Kunnskapsdepartementet forutsetter at nye private leiekontrakter inneholder klausul om 

fremleie. Klausul om oppsigelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i 

sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for 

virksomheten. 

 

4.5 Overgang mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning 

Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden 

fagskoleutdanning. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare 

overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis en 

rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det. Fritaksvurderinger foretas 

på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter som mener at de har en faglig bakgrunn som 

tilsvarer læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet. 

 

Vedtak i slike saker er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med de rettigheter som 

utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. lov om universiteter og høyskoler § 7-6 

annet ledd. Grundige vurderinger om fritak for fagskoleutdanning ved universiteter og høyskoler, 

og omvendt, må basere seg på det fastsatte læringsutbyttet for de ulike utdanningene.  

 

                                                 
3 Se blant annet Riksrevisjonens Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og 

kontroll for budsjettåret 2015 og forskningsrapporten Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og 

høyskoler  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d0918e555b418abda2993a71969cdc/handlingsplan_informasjonssikkerhet_staten.pdf
https://www.uninett.no/infosikkerhet/styringssystemer
https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/laringsmiljo/veileder-i-beredskap-alvorlige-skolehendelser-bokmaal.pdf
http://www.udir.no/globalassets/filer/laringsmiljo/veileder-i-beredskap-alvorlige-skolehendelser-bokmaal.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/Dokument%201/RapportOmDenArligeRevisjonOgKontrollForBudsjettaret2015.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/Dokument%201/RapportOmDenArligeRevisjonOgKontrollForBudsjettaret2015.pdf
https://www.uninett.no/webfm_send/893
https://www.uninett.no/webfm_send/893
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4.6 Samarbeid med studentsamskipnaden 

Godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og studentsamskipnaden er viktig for å fremme 

et godt studiemiljø og et helhetlig velferdstilbud for studentene. Flere studentsamskipnader 

opplever utfordringer knyttet til boliger for studenter med kortere studieopphold, og som ikke 

nødvendigvis vil ha behov for bolig gjennom et helt semester. Dette medfører at en del 

studenthybler i kortere perioder ikke brukes til tross for stor etterspørsel fra studentene. 

Departementet oppfordrer institusjonene til å ha et tett samarbeid med studentsamskipnadene, 

slik at belegget i studentboligene blir så jevnt som mulig gjennom året. 

4.7 Åpen forskning  

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er viktig for bedre 

kvalitet i forskningen og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

  

Regjeringen vil følge opp forslagene fra rapporten Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater og tar sikte på å legge frem nasjonale retningslinjer for tilgang til 

forskningsresultater i løpet av 2017. Som oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital 

agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, vil regjeringen i 2017 også 

utarbeide en strategi/handlingsplan for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata. 

  

Universitetene og høyskolene har en avgjørende rolle i arbeidet med å skape økt åpenhet i 

forskningen. Departementet ber institusjonen om å følge opp dette arbeidet ved å vurdere om  

The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) kan være en mulig tilnærming 

for den enkelte institusjon. 

4.8 Kommersialisering av offentlig finansiert forskning 

Lovendringene i 2003 ga universitetene og høyskolene et tydeligere samfunnsoppdrag for 

kommersialisering og har bidratt til større likevekt mellom partene i forhandlinger om 

eierrettigheter.4 Loven forutsetter at det skal være en rimelig godtgjørelse i det enkelte tilfellet, 

men utover dette er det ikke lovfestet en konkret fordelingsnøkkel mellom aktører i en 

kommersialiseringsprosess. I forarbeidene til loven vises det til at dette gir aktørene fleksibilitet. 

Det har blitt reist en diskusjon om fordelingsnøkkelen mellom oppfinner (forsker), næringsaktør 

og universitet. Departementet forutsetter at institusjonene selv vurderer hensiktsmessig fordeling 

av inntekter.5  

4.9 Mangfold i akademia 

Utdanning og forskning skal være åpen og inkluderende for begge kjønn, for innvandrere og 

deres etterkommere. Dette er også en forutsetning for høy kvalitet i institusjonenes virksomhet. 

Universiteter og høyskoler må lykkes med å rekruttere og beholde talenter og skape gode vilkår 

for ansatte uansett kjønn og bakgrunn. Departementet forventer at institusjonene legger til rette 

for et mer mangfoldig akademia. Institusjonene kan søke bistand og råd fra Komité for 

kjønnsbalanse og mangfold i forskning.   

                                                 
4 Ot. prp. nr. 67 (2001-2002) Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er 

gjort av arbeidstakere 

5 Internasjonalt finnes det eksempler på 1/3-1/3-1/3, men også alternative modeller. Ved universitetet i Oxford har 

de for eksempel utviklet en fordelingsnøkkel som varierer utfra størrelsen på inntekter (Regulations for the 

Administration of the University's Intellectual property Policy, University of Oxford 2002). 
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5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

5.1 Rapportering om resultater og planer  

Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport (2016–

2017) til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapport (2017–2018) skal 

sendes inn innen 15. mars 2018. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal 

publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 

kapittel 2.3.3. 

 

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet 

grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer 

og budsjett. Nærmere krav til årsrapportene fremgår av dokumentet Rapporteringskrav for 

årsrapport (2016–2017) i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og vedlagte 

dokument Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018). Vi minner om at institusjoner som 

har mottatt SAKS-midler i 2016, må beskrive resultater og måloppnåelse for midlene i 

Årsrapport (2016–2017), jf. supplerende tildelingsbrev.  

 

Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene 

gjennom året finnes på DBHs nettsider: 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action  

 

I tillegg til gjeldende rapportering av arealer og leiekostnader skal alle institusjonene rapportere 

utløpstidspunkt for inngåtte leiekontrakter til DBH.  

 

Krav til årsregnskapet for 2016 fremgår av vedlagte brev til institusjonene datert 15. desember 

2016. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 2017 med frist henholdsvis 1. juni og 

1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger delårsregnskapene for 2017 

skal omfatte. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2016 når det gjelder 

rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2017. 

 

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er 

vedlagt. 

 

5.2 Budsjettforslag for 2019  

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. 

Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og 

høyskolesektoren.  

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er 1. november 2017. Forslagene sendes til 

postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at utredningsinstruksen er revidert med virkning fra 1. mars 

2016.  
 

mailto:postmottak@kd.dep.no
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
mailto:postmottak@kd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
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5.3 Styringsdialogen i 2017 

Departementet tar sikte på at det blir holdt etatsstyringsmøter med universiteter og statlige 

høyskoler annethvert år. Alle institusjonene får skriftlig tilbakemelding fra departementet hvert 

år. Institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2016, blir innkalt til etatsstyringsmøte i 

2017. I tillegg innkalles de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler.  

 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre 

om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtene vil være profil, ambisjoner, strategiske 

prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens 

resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og 

bruk av denne som styringsverktøy. For de nye institusjonene i prøveordningen med 

utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også brukes til en dialog om målene som skal inngå i 

avtalen med den enkelte institusjonen.  

 

Høgskolen i Sørøst-Norge blir ikke innkalt til etatsstyringsmøte i 2017, men får en skriftlig 

tilbakemelding fra departementet i løpet av 1. halvår 2017 på bakgrunn av Årsrapport (2016–

2017), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2017 og resultatrapporteringen til 

DBH. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Lars Vasbotten 

 avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på departementets nettside:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-

2017/id2522004/ 

- Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar  

- Fullmakter 

- Hovedtrekk styringsdialogen 

- Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018) 

- Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019 

- Brev av 15. desember 2016 om regnskap 

 

Kopi:  

Riksrevisjonen 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Vestfold 

Fylkesmannen i Telemark 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 

Norsk senter for forskningsdata 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/
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