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Høringsbrev – Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler 

 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå 

finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen fikk i oppgave å vurdere 

innretningen på dagens finansiering og komme med konkrete anbefalinger om hvordan 

universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden. Kunnskapsministeren fikk 7. januar 

2015 overlevert rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt 

finansieringssystem for universiteter og høyskoler.  

 

Kunnskapsdepartementet ber med dette om høringsuttalelser til denne rapporten. Vi ønsker 

innspill til ekspertgruppens endringsforslag, dvs. kap. 6 Framtidens finansiering og kap. 7 

Andre anbefalinger. Vi ber om at innspillene struktureres i tråd med kapittelinndelingen i 

innholdsfortegnelsen.  

 

Frist for skriftlige innspill er 9. februar 2015. Kunnskapsministeren har besluttet en relativt 

kort høringsfrist ettersom innspillene ønskes vurdert i lys av det pågående arbeidet med 

stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Stortingsmeldingen skal 

etter planen legges frem våren 2015. For øvrig arrangerer departmentet en høringskonferanse 

for sentrale aktører i universitets- og høyskolesektoren 2. februar 2015.  

 

Rapporten om finansiering av universiteter og høyskoler, høringsbrevet og listen over 

høringsinstanser er tilgjengelig på http://regjeringen.no/id2358241.  

 

Høringsuttalelser kan enten sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no eller avgis digitalt på 

http://regjeringen.no/id2358241.  
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Side 2 

 

I forbindelse med ekspertgruppens arbeid har Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (NIFU) og Deloitte på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

utarbeidet en rapport for å kartlegge kostnadsbildet ved universiteter og høyskoler. NIFU og 

Deloitte leverte sin rapport i desember 2014. Rapporten finnes på 

http://www.nifu.no/news/sa-mye-koster-en-student/.  

 

Med hilsen  

 

Hedda Huseby (e.f.)  

avdelingsdirektør Pernille Ziegler  

 seniorrådgiver 
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