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20 år siden høgskolereformen . 
98 høgskoler fusjonerte til 26  



Høgskolen i Hedmark 

  
• Vi er et resultat av Høgskolereformen i 1994 
 
• Fire statlige høgskoler i Stor-Elvdal, 
    Rena, Elverum og Hamar ble slått sammen. 

 
 

• I dag er vi en regional nettverkshøgskole 
 
 



X 

HAMAR  
AVDELING FOR LÆRERUTDANNING 

OG NATURVITENSKAP 
ELVERUM 

AVDELING FOR FOLKEHELSEFAG 

RENA 
AVDELING FOR ØKONOMI- OG 

LEDELSESFAG 

EVENSTAD/BLÆSTAD 
AVDELING FOR ANVENDT ØKOLOGI OG 

LANDBRUKSFAG 



Finansieringsmodell 

Nøkkeltall for Høgskolen i Hedmark 
• 6154 Studenter (hoder finansiert over statsbudsjettet H-2013) 

 
• 7940 Studenter (hoder inkl. eksternfinansierte H- 2013) 

 
• 97,5 Publikasjonspoeng 

 
• 507 Ansatte  
 
• Kr 78 mill. Ekstern finansiering 2013 

 
• Kr 516 mill. over statsbudsjettet 2014 

 
 
 
 



Hva er det Høgskolen i 
Hedmark  ønsker seg av 
finansieringssystemet / 
finansieringsvirkemidler? 



Finansieringsmodell 

HH ønsker fortsatt en 
finansieringsmodell  som er 
resultatbasert og ivaretar 

langsiktighet 



• Hva fungerer godt ved dagens 
finansieringssystem? 



Finansieringsmodell 

Undervisningskomponenten 
  

Resultatbasert 
 
Bevilgningen bygger på produksjonen som er gjort 2 år 

tidligere 



Dialogkonferansen 16.09.14 

Forskningskomponenten  
  
 
 
 Den strategisk delen i forskningskomponenten er viktig for å videreutvikle 

fagmiljøene. 
 
 
 



Finansieringsmodell 

Basiskomponenten 
 

• Forutsigbarhet  
 
• Langsiktighet 

 



Hva bør endres? 
 

Hva bør ekspertgruppen 
se nærmere på?  



Finansieringsmodell 

Undervisningskomponenten 
  

 
 

Kategoriene bør gjennomgås på nytt 
 



Finansieringsmodell 

Forskningskomponenten  
  

 Kan samspillet med næringslivet på lik linje med NFR- og EU- 
midler premieres gjennom insentiver? 

 
 
 Hva med en tydelig todeling på forskningskomponenten 

 Universitet (gamle og nye) 
 Høgskolene 

 



Basiskomponenten 

 
• Basis bør dekomponeres. 
 

• Skal vi bygge videre på basisen som ble definert i 2002? 
 

• Eventuelle endringer i basis bør man se på utviklingen 
over tid, og ikke bare ett bestemt år. 
 
 

 



Ett spørsmål til slutt: 

  Kan vi i fremtiden ha to finansieringsmodeller i 
sektoren? 

 
 - En for Universitetene 
 
 - En for Høgskolene 
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