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1 Innledning 

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler skal, sammen med 
Prop. 1 S (2009-2010) for Kunnskapsdepartementet og endelig tildelingsbrev for 2010, danne 
grunnlaget for institusjonenes planlegging av virksomheten i kommende budsjettår. 
Orienteringen legges fram samtidig med Prop. 1 S (2009-2010) og skal bidra til at universitetene 
og høyskolene får oversikt over sine budsjettrammer tidlig i den interne planprosessen.  

Universitetene og høyskolene har vide faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter. 
Denne institusjonelle friheten skal legge til rette for og sikre uavhengig forskning og 
undervisning, og gi institusjonene rom for å tilpasse seg krav til kvalitet, relevans og økt 
konkurranse nasjonalt og internasjonalt.  

Vide fullmakter gir institusjonene et stort selvstendig ansvar for oppfølging, planlegging og 
strategisk utvikling av egen virksomhet. Styret er det øverste organet ved universitetene og 
høyskolene og skal trekke opp strategien for den samlede virksomheten og har ansvar for at 
den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Styret skal legge risikovurderinger til grunn i sin 
planlegging av virksomheten for 2010, og kontrollere at det faglige arbeidet holder høy kvalitet 
og at institusjonene blir drevet effektivt innenfor de rammer og mål som er fastsatt av 
overordnet myndighet. Under henvisning til institusjonenes frie stilling og vide fullmakter, 
legger Kunnskapsdepartementet (KD) opp til en overordnet styringsmodell der styrene ved 
institusjonene må ta et aktivt ansvar for å fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens 
egenart, strategi og særskilte utfordringer.  

Orienteringen om forslag til statsbudsjettet for 2010 omfatter følgende:  

 Del 2 gir en kortfattet beskrivelse av endringer i finansieringssystemet for universiteter 
og høyskoler, herunder omlegging av kapittel- og poststruktur. For en mer omfattende 
beskrivelse av finansieringssystemet, se del 5 og 6, og vedlegg 4 til Prop. 1 S (2009-
2010).  

 Del 3 tar for seg større budsjettendringer som berører universiteter og høyskoler. 

 I del 4 presenteres endringene i bevilgningene fra 2009 til 2010 for henholdsvis statlige 
og private universiteter og høyskoler. 

 Del 5 inneholder dokumentasjon av langsiktige prioriteringer og strategiske tildelinger.  

 Del 6 gir en oversikt over datagrunnlaget for beregning av den resultatbaserte 
uttellingen i 2010 for statlige og private universiteter og høyskoler. 

 Del 7 tar for seg aktivitetskrav for 2010/11 og måltall for 2010.  

 I del 8 presenteres målstrukturen for sektoren. Styringsparametrene er begrenset til de 
størrelser hvor det foreligger et statistisk grunnlag. Måloppnåelsen i sektoren vil 
imidlertid bli vurdert på et bredere grunnlag.  
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Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2010 presentert i Prop. 1 S 
(2009-2010). 
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2 Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ble innført fra og med 2002, jf. St.prp. nr. 1 
(2001-2002) for Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet og Budsjett-innst. S. nr. 12 
(2001-2002). Finansieringssystemet er ett av flere styringsvirkemiddel som skal støtte opp 
under sektorens mål som er nedfelt i universitets- og høyskoleloven, og som årlig presenteres i 
statsbudsjettet.  

I 2009 har Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av finansieringssystemet. 
Hovedtrekkene i finansieringssystemet videreføres. Deler av bevilgningen til universiteter og 
høyskoler vil fortsatt fordeles på grunnlag av oppnådde resultat på utvalgte indikatorer.  
Resultatene fra evalueringen og endringer som innføres fra og med rapporteringsåret 2010 er 
nærmere beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010). Endringene får ingen konsekvenser for tildelingen 
av midler i 2010 budsjettet. 

Tidligere kap. 271 Universiteter, kap. 272 Vitenskapelige høyskoler og kap. 275 Høyskoler, er 
fra 2010 slått sammen til et nytt kap. 260 Universiteter og høyskoler, som omfatter alle 
institusjonene i sektoren. Bakgrunnen for sammenslåingen er at alle institusjonene omfattes av 
samme lovverk og finansieringssystem. Videre skjer det stadig endringer i 
institusjonslandskapet i universitets- og høyskolesektoren. Noen høyskoler er blitt akkreditert 
til universitet eller vitenskapelig høyskole, og flere institusjoner er slått sammen. Det er derfor 
ikke lenger hensiktsmessig å ha en inndeling etter institusjonskategorier.  

Kap. 260 blir delt inn i to poster: post 50 Bevilgning til statlige universiteter og høyskoler og 
post 70 Bevilgning til private høyskoler. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, 
formidling, infrastruktur og bygg med mer. Den tidligere postinndelingen på kap. 271, 272 og 
275 tok utgangspunkt i komponentene i finansieringssystemet: postene 50 og 70 for basis-
komponent, postene 51 og 71 for undervisningskomponent og postene 52 og 72 for forskings-
komponent. Sammenslåingen til to poster, en for statlige og en for private institusjoner, er 
basert på at samtlige institusjoner har rammefinansiering. De statlige institusjonene er 
forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og institusjonene har selv ansvaret for å prioritere 
bruken av bevilgningen best mulig for å nå målene for sektoren. 

Det er kombinasjonen av prioriteringer i statsbudsjettet og resultatbasert uttelling på utvalgte 
indikatorer som fastsetter de årlige økonomiske rammene for institusjonene.  

Langsiktige prioriteringer og strategiske midler 
Rammebevilgningen skal sikre institusjonene en langsiktig og stabil finansiering, samt ivareta 
særtrekk ved institusjonene og historiske prioriteringer. Dette innebærer at midlene ikke er 
direkte resultatstyrte, men er fastsatt på bakgrunn av særskilte prioriteringer som er gjort over 
tid for de ulike institusjonene. Noen av midlene kan rettes mot strategisk viktige områder når 
faglige og politiske hensyn taler for det og kan være øremerket spesielle formål og/eller ha 
begrenset varighet. Eksempler på slike prioriteringer kan være midler til rekrutterings-
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stillinger, studieplasser, utstyr, prosesser for økt samarbeid, arbeidsdeling og faglig 
konsentrasjon (SAK), eller tildelinger til andre utvalgte områder, jf. del 5. Bevilgningen knyttet 
til langsiktige prioriteringer og strategiske midler utgjør i gjennomsnitt om lag 60 pst. av den 
samlede bevilgningen til institusjonene. 
 
Resultatbasert uttelling 
Det er viktig at finansieringssystemet stimulerer institusjonene til å drive forskning av høy 
kvalitet og utvikle kvalitativt gode studietilbud. Innenfor rammefinansieringen blir derfor deler 
av midlene fordelt med grunnlag i institusjonenes oppnådde resultater på utvalgte indikatorer 
knyttet til utdanning og forskning. Det er lagt vekt på at insentivene skal stimulere til økt 
resultatoppnåelse i sektoren, være geografisk nøytrale og nøytrale mellom institusjoner. Den 
resultatbaserte uttellingen utgjør i gjennomsnitt om lag 40 pst. av den samlede bevilgningen til 
institusjonene. 
 
 Utdanningsinsentiver: Uttellingen beregnes på grunnlag av avlagte studiepoeng og antall 

utvekslingsstudenter, jf. nærmere omtale under del 6.1. Utdanningsinsentivene skal 
premiere institusjoner som gir utdanning av høy kvalitet og som får studentene til å lykkes i 
sine studieløp. Insentivene skal også legge til rette for at institusjonene raskere kan omstille 
kapasitet ved å tilpasse studietilbud i tråd med studentenes ønsker og samfunnets behov for 
arbeidskraft. Insentivene utgjør i gjennomsnitt om lag 30 pst. av den samlede bevilgningen 
til institusjonene for 2010. 
 

 Forskningsinsentiver: Uttellingen beregnes på grunnlag av oppnådde resultater på utvalgte 
indikatorer innenfor en lukket ramme (resultatbasert omfordeling), jf. nærmere omtale i del 
6.2. Hovedmålet er å stimulere til økt forskningsaktivitet og omfordele ressurser til 
forskningsmiljøer som kan dokumentere gode forskningsresultater. Forskningsinsentivene 
utgjør i gjennomsnitt om lag 10 pst. av den samlede bevilgningen til institusjonene for 2010.
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3 Større budsjettendringer som berører universiteter og 
høyskoler 

Samlet budsjettforslag under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoleutdanning 
utgjør 24,5 mrd. kroner i 2010. Nedenfor følger en kort oppsummering av større 
budsjettendringer for universiteter og høyskoler i forslaget til statsbudsjett for 2010. Nærmere 
spesifisering av budsjettendringene under programkategori 07.60 for hver enkelt institusjon 
følger av tabellene under del 4 Budsjettendringer per institusjon fra 2009 til 2010. 

 
Budsjettforslag for 2010 under programkategori 07.60 på Kunnskapsdepartementets 
budsjett  

(i 1 000 kr) 

SAK-prosesser (kap. 260 post 50) 50 000 

Videreføring av økt opptakskapasitet på 3 000 studieplasser i forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett 2009 (kap. 260 post 50 og 70) 291 200 

Videreføring av studieplasser i desentralisert utdanning og etter- og 
videreutdanning fra revidert nasjonalbudsjett 2009, inklusive midler til 
Norgesuniversitetet (kap. 260 post 50 og 70 og kap. 281 post 01) 39 600 

Videreføring 180 nye studieplasser i praktisk pedagogisk utdanning fra 
statsbudsjettet 2009 (kap. 260 post 50) 11 700 

Videreføring 150 nye studieplasser i førskolelærerutdanning fra 
statsbudsjettet 2009 (kap. 281 post 01) 12 825 

Helårsvirkning og videreføring av 75 nye studieplasser i 
barnehagepedagogikk fra statsbudsjettet 2009 (kap. 281 post 01) 3 600 

Trafikkflygerutdanning (kap. 260 post 50) 13 500 

Videreføring rekrutteringsstillinger (kap. 260 post 50 og 70) 72 700 

Husleiekompensasjon Høgskolen i Vestfold (kap. 260 post 50) 11 700 

Husleiekompensasjon Kunsthøgskolen i Oslo (kap. 260 post 50) 23 000 

Overføring av fagskoler til Kommunal- og regionaldepartementet -388 953 

Utstyr til ny universitetsklinikk i Trondheim (kap. 281 post 79) 58 000 

Utstyr til Kunsthøgskolen i Oslo (kap. 260, post 50) 40 000 
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Budsjettforslag for 2010 til universitets- og høyskolebygg over Fornyings- og 
administrasjonsdepartementets budsjett  

(i 1 000 kr) 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt for vitenskapsbygg for Samisk 
høgskole, (kap. 2445) 19 800 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt ved Høgskolen i Vestfold (kap. 2445) 175 000 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt for Institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo (kap. 1580) 285 000 

Rehabilitering av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo (kap. 1580) 138 000 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt for Institutt for klinisk odontologi ved 
Universitetet i Bergen (kap. 1580) 175 000 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt ved Høgskolen i Oslo (kap. 2445) 80 000 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt for samlokalisering av Høgskolen i 
Bergen (kap. 2445) 140 000 

Videreføring av igangsatt byggeprosjekt for sentralbygg ved Høgskolen i Sogn 
og Fjordane (kap. 2445) 50 000 
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4 Budsjettendringer 2009–2010 for universiteter og høyskoler (kap. 260) 

Nedenfor følger en revidert oversikt over endringer fra 2009 til 2010 i budsjettrammene for statlige universiteter og høyskoler over kap. 260 post 50 
og endringer i statstilskuddet for private høyskoler over kap. 260 post 70. Dette er en oversikt over endringene på tidligere kapittel 271, 272 og 275 
post 50-52 og post 70-72.  Grunnet en feil inneholdt den opprinnelige tabellen som ble lagt frem 13. oktober 2009 feil bevilgningsnivå for 
universitetene. Dette er her rettet opp. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 50 mill. kroner til prosesser som fremmer mer tydelig profilerte 
institusjoner og mer faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Departementet vil komme tilbake til fordeling av midlene.  

4.1 Statlige universiteter og høyskoler, post 50 
Revidert oversikt over forslag til budsjettendringer per institusjon fra 2009 til 2010 (i 1 000 kr) 

Institusjoner Budsjettforslag 2010 

Kompensasjon for 
pris- og 

lønnsjustering1 
Studieplass-
endringer2 

Rekrutterings- 
stillinger3 Utstyr 

Andre 
endringer 

Studiepoeng/utvekslings-
studenter 

Omfordeling 
forskningsmidler 

(RBO) 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet  3 272 598 100 396 31 704 24 452 -55 000 -2 836 4 891 17 615 
Universitetet for 
miljø- og 
biovitenskap  607 606 18 030 8 713 8 388 3 873 2 285 

Universitetet i Agder  800 250 24 019 10 088 8 984 -1 224 -425 
Universitetet i 
Bergen  2 332 753 72 315 23 248 20 136 -1 436 -1 885 -44 297 

Universitetet i Oslo  4 073 635 127 618 35 182 30 816 -66 200 -6 994 -49 444 4 374 
Universitetet i 
Stavanger  861 328 25 648 10 768 12 267 4 664 2 381 -3 935 

Universitetet i 
Tromsø  1 711 266 50 989 32 240 11 058 10 916 -6 865 5 683 

                                                            
1 Pris- og lønnsjustering på 3,2 pst. fra 2009 til 2010. 
2 Se tabeller under del 5.1 
3 Se tabeller under del 5.2 
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Institusjoner Budsjettforslag 2010 

Kompensasjon for 
pris- og 

lønnsjustering1 
Studieplass-
endringer2 

Rekrutterings- 
stillinger3 Utstyr 

Andre 
endringer 

Studiepoeng/utvekslings-
studenter 

Omfordeling 
forskningsmidler 

(RBO) 

Arkitektur- og 
designhøgskolen i 
Oslo               123 462 3 584 5 250 56 2 790 -13 
Norges 
handelshøyskole  324 253 9 926 - 534 -1 500 9 498 -3 402 
Norges 
idrettshøgskole  143 517 4 532 1 952 -4 245 107 
Norges 
musikkhøgskole  188 221 5 478 7 565 3 227 942 

Norges 
veterinærhøgskole  247 980 7 167 - 2 136 2 800 12 722 

Høgskolen i 
Akershus  269 352 8 308 3 187 -3 755 420 

Høgskolen i Bergen  607 961 18 056 16 960 1 068 4 698 -352 

Høgskolen i Bodø  428 107 12 652 8 415 1 068 8 235 687 
Høgskolen i 
Buskerud  263 588 7 737 6 365 1 357 4 467 771 
Høgskolen i 
Finnmark  186 596 5 838 945 -3 756 21 

Høgskolen i Gjøvik  195 806 5 495 7 320 3 004 2 622 4 823 

Høgskolen i Harstad  114 204 3 647 - -4 214 176 
Høgskolen i 
Hedmark  390 977 11 650 7 880 1 068 3 046 1 331 
Høgskolen i 
Lillehammer  264 029 7 439 5 745 1 068 16 777 -143 

Høgskolen i Molde  150 700 4 650 - 2 180 -2 329 540 

Høgskolen i Narvik  161 928 4 969 - - 350 481 
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Institusjoner Budsjettforslag 2010 

Kompensasjon for 
pris- og 

lønnsjustering1 
Studieplass-
endringer2 

Rekrutterings- 
stillinger3 Utstyr 

Andre 
endringer 

Studiepoeng/utvekslings-
studenter 

Omfordeling 
forskningsmidler 

(RBO) 

Høgskolen i Nesna 4 91 667 3 201 -1 140 -11 157 122 
Høgskolen i Nord-
Trøndelag  363 060 10 825 7 855 1 357 2 407 213 

Høgskolen i Oslo  1 097 585 32 767 33 329 2 136 -2 656 2 458 
Høgskolen i Sogn og 
Fjordane  251 494 7 517 6 018 534 1 833 -643 
 Høgskolen 
Stord/Haugesund  242 130 7 112 2 845 1 357 6 047 1 279 
Høgskolen i Sør-
Trøndelag  620 174 19 174 9 678 2 180 -10 769 -2 496 
Høgskolen i 
Telemark  490 786 14 911 6 495 534 2 403 -2 007 

Høgskolen i Vestfold  351 999 10 538 12 380 3 538 -18 800 11 700 1 483 283 

Høgskolen i Volda  230 821 6 962 5 540 534 -2 085 1 361 

Høgskolen i Østfold  419 551 12 752 6 447 534 -958 -265 

Høgskolen i Ålesund  174 045 5 135 6 353 2 180 -514 -478 
Kunsthøgskolen i 
Bergen  90 295 2 609 5 265 
Kunsthøgskolen i 
Oslo  282 154 9 072 3 510 -40 000 23 000 

Samisk høgskole  63 005 1 878 440 534 3 836 -1 087 -1 459 

                                                            
4 Grunnet teknisk feil har Høgskolen i Nesna ikke fått korrekt uttelling for studiepoengsproduksjonen i budsjettet for 2010. Korrekt uttelling skal være en økning på kroner 952 000. 
Budsjettforslaget for Nesna skal dermed være kroner 103 776 000 i stedet for kroner 91 667 000 for 2010. Dette vil bli rettet opp i tildelingen til høyskolen.  
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4.2 Forklaring på endringer foreslått for statlige universiteter og 
høyskoler, post 50 

For detaljert oversikt over antall studieplasser som er videreført ved den enkelte institusjon 
vises det til del 5.1. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Studieplassendringer: NTNU administrerte ordningen med kjøp av studieplasser i medisin i 
utlandet. Reduksjon (netto) på 1,3 mill. kroner pga. avvikling av ordningen. Økning på 1,6 mill. 
kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i femårig integrert lærerutdanning. 
Økning på 2,3 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i praktisk-
pedagogisk utdanning. Økning på 29,2 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009.  
Rekrutteringsstillinger: Økning på 24,5 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
Utstyr: Reduksjon på 55 mill. kroner som følge av utstyrsbevilgning til andre byggefase av 
universitetsklinikken i Trondheim.  
Andre endringer: Reduksjon på 3 mill. kroner grunnet utfasing av midler til 
universitetsmuseene. Økning på kr 64 000 til de regionale komiteene for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk. En overføring på kr 550 000 fra UiO i forbindelse med Nordkurs, 
som ved en inkurie i sin helhet ble overført til UiO i statsbudsjettet for 2009. 
 
Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Studieplassendringer: Økning på kr 265 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
integrert femårig lærerutdanning. Økning på kr 650 000 som følge av opprettelse av 
studieplasser i 2009 i praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 7,8 mill. kroner som følge av 
opprettelse av studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 8,4 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
 
Universitetet i Agder 
Studieplassendringer: Økning på kr 398 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanning. Økning på kr 650 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 9 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 9 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og en postdoktorstilling gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
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Universitetet i Bergen 
Studieplassendringer: Økning på kr 265 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
integrert femårig lærerutdanning. Økning på kr 975 000 som følge av opprettelse av 
studieplasser i 2009 i praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 22 mill. kroner som følge av 
opprettelse av studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 20,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
Andre endringer: Reduksjon på 3 mill. kroner grunnet utfasing av midler til 
universitetsmuseene. Økning på 1,5 mill. kroner som følge av avvikling av felles institutt for 
geografi med NHH og en økning på kr 64 000 til de regionale komiteene for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk.  
 
Universitetet i Oslo 
Studieplassendringer: Økning på kr 285 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2005. 
Økning på 1,3 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i integrert femårig 
lærerutdanning. Økning på 2,9 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 30,6 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 30,8 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
Utstyr: Reduksjon på 66,2 mill. kroner som følge av utfasing av utstyrsmidler til IFI 2. 
Andre endringer: Reduksjon på kr 550 000 som følge av overføring av midler til Nordkurs til 
NTNU. Økning på kr 256 000 til de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk. Reduksjon på 6,7 mill. kroner grunnet utfasing av midler til 
universitetsmuseene. 
 
Universitetet i Stavanger 
Studieplassendringer: Økning på kr 398 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanning.  Økning på kr 650 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 9,7 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 12,3 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og en postdoktorstilling gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
Andre endringer: Økning på 4,7 mill. kroner i lønnskompensasjon og feriepenger i forbindelse 
med at Arkeologisk museum i Stavanger ble en del av UiS.  
 
Universitetet i Tromsø 
Studieplassendringer: Økning på kr 530 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
femårig integrert lærerutdanning. Økning på kr 975 000 som følge av opprettelse av 



14 

 

studieplasser 2009 i praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 30,7 mill. kroner som følge av 
opprettelse av studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 11,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for 
arbeid i 2009. 
Andre endringer: Økning på 13,5 mill. kroner som følge av etablering av offentlig finansiert 
trafikkflygerutdanning. Økning på kr 116 000 til de regionale komiteene for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk. Reduksjon på 2,4 mill. kroner grunnet utfasing av midler til 
universitetsmuseene. Reduksjon på kr 300 000 som følge av finansieringsplan for oppbygging av 
odontologistudiet. 
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  
Studieplassendringer: Økning på 5,3 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Andre endringer: Økning på kr 56 000 som følge av korrigert husleiekompensasjon. 
     
Norges handelshøyskole 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
Andre endringer: Reduksjon på 1,5 mill. kroner som følge av avvikling av felles institutt for 
geografi med universitetet i Bergen. 
 
Norges idrettshøgskole 
Studieplassendringer: Økning på 2 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i RNB 
2009. 
 
Norges musikkhøgskole 
Studieplassendringer: Økning på kr 975 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 6,6 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
 
Norges veterinærhøgskole 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 2,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Akershus 
Studieplassendringer: Økning på kr 975 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 2,2 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
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Høgskolen i Bergen 
Studieplassendringer: Økning på kr 530 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanning. Økning på kr 650 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i 
praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 15,8 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Bodø 
Studieplassendringer: Økning på 8,4 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Buskerud 
Studieplassendringer: Økning på 6,4 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,4 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Høgskolen i Finnmark 
Studieplassendringer: Økning på kr 1,2 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009 og reduksjon på kr 285 000 som følge av videreføring av kutt i 
allmennlærerutdanningen i 2006. 
 
Høgskolen i Gjøvik 
Studieplassendringer: Økning på 7,3 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 3 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Høgskolen i Hedmark 
Studieplassendringer: Økning på 7,9 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Lillehammer 
Studieplassendringer: Økning på 5,7 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
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Høgskolen i Molde 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 2,2 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Høgskolen i Nesna 
Studieplassendringer: Reduksjon på 1,1 mill. kroner som følge av kutt i studieplasser på 
allmennlærerutdanningen i 2006. For forklaring på bevilgningsramme, se fotnote 4. 
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Studieplassendringer: Økning på 8,1 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009 og reduksjon på kr 285 000 som følge av kutt i allmennlærerutdanningen i 2006. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,4 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Høgskolen i Oslo 
Studieplassendringer: Økning på kr 397 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanningen. Økning på 32,9 mill. kroner som følge av opprettelse av 
studieplasser i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 2,1 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Sogn og Fjordane 
Studieplassendringer: Økning på 6 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i RNB 
2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen Stord/Haugesund 
Studieplassendringer: Økning på 2,8 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 1,4 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Studieplassendringer: Økning på kr 530 000 som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanningen. Økning på 9,1 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser 
i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 2,2 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
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Høgskolen i Telemark 
Studieplassendringer: Økning på 6,8 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009 og reduksjon på kr 285 000 grunnet kutt i 2006 i allmennlærerutdanningen. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Vestfold 
Studieplassendringer: Økning på 12,4 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 3,5 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
Utstyr: Reduksjon på 18,8 mill. kroner som følge av utfasing av utstyrsmidler til nye lokaler for 
lærerutdanningen på Bakkenteigen. 
Andre endringer: Økning på 11,7 mill. kroner til husleie for nye lokaler på Bakkenteigen. 
 
Høgskolen i Volda 
Studieplassendringer: Økning på 5,8 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009 og reduksjon på kr 285 000 som følge av kutt i studieplasser i 2006 i 
allmennlærerutdanningen. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av stipendiatstilling 
gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Østfold 
Studieplassendringer: Økning på 6,4 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Høgskolen i Ålesund 
Studieplassendringer: Økning på 6,4 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på 2,2 mill. kroner som følge av helårsvirkning av 
stipendiatstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for arbeid i 2009. 
 
Kunsthøgskolen i Bergen 
Studieplassendringer: Økning på 5,3 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
 
Kunsthøgskolen i Oslo 
Studieplassendringer: Økning på 3,5 mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 
RNB 2009. 
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Utstyr: En reduksjon på 40 mill. kroner i utstyrsbevilgning til andre byggetrinn av 
samlokaliseringen.  
Andre endringer: Økning i bevilgningen på 23 mill. kroner til husleie for nye lokaler i 
Seilduksgata i Oslo som følge av ferdigstillelse av andre byggetrinn av samlokaliseringen. 
 
Samisk høgskole 
Studieplassendringer: Økning på kr 440 000 som følge av opprettelse av studieplasser i RNB 
2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
Andre endringer: Økning på 3,8 mill. kroner til husleiekompensasjon for nye lokaler for 
vitenskapsbygg for Samisk høgskole. 
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4.3 Private høyskoler, post 70 
Oversikt over forslag til budsjettendringer per institusjon fra 2009 til 2010 (i 1 000 kr) 

Institusjoner 
Budsjettforslag 

2010 

Kompensasjon 
for pris- og 

lønnsjustering5 

Studieplass-
endringer6 

Rekrutterings- 
stillinger7 

Utstyr 
Andre 

endringer 
Studiepoeng/utvekslings-

studenter 

Omfordeling 
forskningsmidler 

(RBO) 

Det teologiske 
menighetsfakultet               62 119 1 899 534 54 643 

Handelshøyskolen BI 192 551 6 026 534 -1 375 839 -1 172 
Misjonshøgskolen, 
Stavanger 17 550 568 -706 34 

Ansgar Teologiske 
Høgskole 10 895 341 -78 -19 
Barratt Due 
musikkinstitutt                     15 349 436 1 329 - 

Bergen Arkitekt Skole 12 952 387 479 - 

Betanien diakonale 
høgskole 22 391 709 -537 65 

Campus Kristiania-
markedshøyskolen 24 781 690 3 054 -407 
Den Norske 
Balletthøyskole 7 965 260 -437 - 
Den norske 
Eurytmihøyskole 2 441 116 -1 310 - 
Diakonhjemmet 
Høgskole                       111 696 3 343 1 276 534 1 313 1 374 
Dronning Mauds Minne 
høgskole 78 622 2 359 2 559 534 1 375 -2 144 51 

                                                            
5 Pris- og lønnsjustering på 3,2 pst. fra 2009 til 2010 
6 Se tabell del 5.1 
7 Se tabell del 5.2 
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Institusjoner 
Budsjettforslag 

2010 

Kompensasjon 
for pris- og 

lønnsjustering5 

Studieplass-
endringer6 

Rekrutterings- 
stillinger7 

Utstyr 
Andre 

endringer 
Studiepoeng/utvekslings-

studenter 

Omfordeling 
forskningsmidler 

(RBO) 

Fjellhaug 
Misjonshøgskole 7 092 250 -950 18 

Haraldsplass diakonale 
høgskole 21 754 653 849 68 -193 

Høgskulen for landbruk 
og bygdenæringar               2 340 68 140 - 

Høyskolen Diakonova         35 395 1 165 -2 379 208 
Høyskolen for Ledelse og 
Teologi                          2 421 78 -78 - 
Høgskolen i 
Staffeldtsgate                       10 434 314 308 19 

Lovisenberg diakonale 
høgskole 58 906 1 873 -1 427 -9 
Mediehøgskolen 
Gimlekollen 13 291 388 632 129 

Norges 
Informasjonsteknologiske 
Høgskole                 18 634 577 77 -28 

NLA Høgskolen  38 049 1 140 1 146 325 

Norsk lærerakademi, 
Lærerhøgskolen 50 233 1 534 1 710 -1 004 183 

Rudolf Steinerhøyskolen 10 361 350 -960 - 
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4.4 Forklaring på endringer foreslått for private høyskoler, post 70 
 

Det teologiske menighetsfakultet 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Handelshøyskolen BI 
Studieplassendringer: En reduksjon på 1,4 mill. kroner som følge av flytting av studieplasser til 
Dronning Mauds Minne høgskole. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Diakonhjemmet høgskole 
Studieplassendringer: Økning på 1,3 mill. kroner som følge av studieplasser gitt i RNB 2009. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Dronning Mauds Minne høgskole 
Studieplassendringer: Økning på 2,6 mill. kroner som følge av studieplasser gitt i RNB 2009 og 
en økning på 1,4 mill. kroner som følge av overføring av studieplasser fra Handelshøyskolen BI. 
Rekrutteringsstillinger: Økning på kr 534 000 som følge av helårsvirkning av en 
stipendiatstilling gitt i statsbudsjettet for 2009. 
 
Haraldsplass diakonale høgskole 
Studieplassendringer: Økning på kr 849 000 som følge av studieplasser gitt i RNB 2009.  
 
Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen 
Studieplassendringer: Økning på 1,7 mill. kroner som følge av studieplasser gitt i RNB 2009. 
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5 Langsiktige prioriteringer og strategiske midler – 
dokumentasjon 

5.1 Studieplassendringer ved universiteter og høyskoler 
Tabellene i denne delen viser antall studieplasser som er tildelt institusjonene av 
Kunnskapsdepartementet i 2010.  

5.1.1 Studieplassendringer i 2010 som følge av studieplassendringer fra 20042009 
Denne delen viser videreføringer av studieplassendringer gjort i 2004-2009 og helårsvirkninger 
av studieplassendringer gjort i 2009. Tabellen nedenfor viser studieplasser som er opprettet 
mellom 2004 og 2009 og som skal videreføres i 2010. 
 
Videreføringer som følge av studieplassendringer fra 2004-2009 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30         30 

Universitet for miljø- og biovitenskap 5         5 

Universitetet i Bergen 5         5 

Universitetet i Oslo 25         25 

Universitetet i Tromsø 10 40       50 

Norges musikkhøgskole       3 3 6 

Høgskolen i Bergen     35     35 

Høgskolen i Hedmark     30     30 

Høgskolen i Oslo     40     40 

Høgskolen i Telemark     25     25 

Kunsthøgskolen i Oslo         3 3 

Dronning Mauds Minne høgskole     20     20 

Sum 75 40 150 3 6 274 

Det er i tillegg lagt inn midler til helårsvirkning av studieplassendringer fra 2004-2006. Dette 
innebærer 20 studieplasser i medisin til NTNU opprettet i 2004; 10 studieplasser i integrert 
femårig lærerutdanning ved UiO opprettet i 2005, 85 studieplasser i allmennlærerutdanning ved 
UiA, UiS, HiB, HiO og HiST opprettet i 2006, samt reduksjon i allmennlærerutdanningen fra 
2006 på 80 studieplasser ved HiF, HiNe, HiNT, HiT og HiVo.  
 
  

                                                            
8 Midler til studieplassene bevilges over kapittel 281 post 01.  
9 Ibid 
10 Ibid 
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Tabellen nedenfor viser studieplasser på ettårige utdanninger opprettet i 2009. Det er lagt inn 
midler til helårsvirkning av studieplassene i 2010.  
 
Helårsvirkning av plasser opprettet i 2009 
   2009 RNB 2009   
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   35       55 90 

Universitet for miljø- og biovitenskap   10       15 25 

Universitetet i Agder   10   20   10 40 

Universitetet i Bergen   15       40 55 

Universitetet i Oslo   45       55 100 

Universitetet i Stavanger   10     10   20 

Universitetet i Tromsø   15 10     25 50 

Norges idrettshøgskole           10 10 

Norges musikkhøgskole   15       20 35 

Høgskolen i Akershus   15         15 

Høgskolen i Bergen 15 10 10 20     55 

Høgskolen i Bodø 15         10 25 

Høgskolen i Hedmark       10     10 

Høgskolen i Nord-Trøndelag       20   10 30 

Høgskolen i Oslo 30       20 15 65 

Høgskolen i Sogn og Fjordane           15 15 

Høgskolen Stord/Haugesund           10 10 

Høgskolen i Volda  15       10 25 

Høgskolen i Ålesund     20       20 

Sum 75 180 40 70 30 300 675 

 
 
   

                                                            
11 Midler til studieplassene bevilges over kapittel 281 post 01. 
12 Midler til studieplasser i PPU ble betalt over kapittel 281 post 01 i 2009. Disse midlene for 2009 er lagt inn i 
rammen til institusjonene, det er videre lagt inn helårsvirkning av det økte opptaket. 
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5.1.2 Videreføring av studieplasser bevilget i Revidert nasjonalbudsjett 2009  
Nedenfor følger fordeling av nye studieplasser på universiteter og høyskoler, jf. St.prp. nr. 67 
(2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 (RNB) og 
Innst. S. nr. 355 (2008-2009). Det ble forutsatt at midlene som er bevilget går til opprettelse av 
nye studieplasser, desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Midlene skal ikke 
finansiere allerede opprettede studieplasser, enten det er studieplasser opprettet av 
departementet eller institusjonen. Dersom rapporteringen viser at forutsetningene for 
bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Tabellene er 
organisert etter studienes fagområde. 

Videreføring av studieplasser opprettet i RNB 2009, helsefag 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 10 

Universitetet i Agder 25 10 10 45 

Universitetet i Bergen 10 10 

Universitetet i Oslo 10 10 

Universitetet i Stavanger 35 35 

Universitetet i Tromsø 35 5 25 5 10 20 100 

Høgskolen i Akershus 5 5 

Høgskolen i Bergen 25 10 5 20 60 

Høgskolen i Bodø 30 10 40 

Høgskolen i Buskerud 25 15 40 

Høgskolen i Gjøvik 10 10 10 30 

Høgskolen i Hedmark 15 15 30 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 20 20 

Høgskolen i Oslo 50 35 30 115 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 10 10 

Høgskolen Stord/Haugesund 10 10 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 20 15 35 

Høgskolen i Telemark 15 15 30 

Høgskolen i Vestfold 20 20 

Høgskolen i Østfold 41 10 51 

Høgskolen i Ålesund 25 15 40 

Diakonhjemmet Høgskole 15 15 

Haraldsplass diakonale høgskole 10 10 

Sum 416 15 55 115 15 40 115 771 

                                                            
13 Institusjonene som har fått dispensasjon til å midlertidig omdisponere studieplassene i tannpleier til andre fag vil 
bli fulgt opp av departementet.  
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Videreføring av studieplasser opprettet i RNB 2009, lærerutdanning 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   20   30   30 80 

Universitet for miljø- og biovitenskap           15 15 

Universitetet i Agder     10       10 

Universitetet i Bergen       10   25 35 

Universitetet i Oslo       35   30 65 

Universitetet i Stavanger 10         15 25 

Universitetet i Tromsø 20   25     30 75 

Høgskolen i Akershus   10         10 

Høgskolen i Bergen 15   20     10 45 

Høgskolen i Bodø           10 10 

Høgskolen i Hedmark     20       20 

Høgskolen i Oslo 45   40 10 10 20 125 

Høgskolen i Sogn og Fjordane     20       20 

Høgskolen i Sør-Trøndelag     35       35 

Høgskolen i Telemark     10       10 

Høgskolen i Vestfold     25     10 35 

Høgskolen i Volda 5   20       25 

Høgskolen i Østfold     20       20 

Dronning Mauds Minne høgskole 20           20 

Sum 115 30 245 85 10 195 680 
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Videreføring av studieplasser opprettet i RNB 2009, realfag, ingeniørfag og frie studieplasser 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 35 30 40 20 25 5 155 

Universitet for miljø- og biovitenskap 10 10     30   50 

Universitetet i Agder 10 5         15 

Universitetet i Bergen 25 15   25 60 15 140 

Universitetet i Oslo 30 25   10 80 32 177 

Universitetet i Stavanger 20 10         30 

Universitetet i Tromsø 10 20     50 10 90 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo         15 10 25 

Norges idrettshøgskole         15   15 

Norges musikkhøgskole         20 5 25 

Høgskolen i Bergen 25 10         35 

Høgskolen i Bodø 5 5     5 5 20 

Høgskolen i Buskerud 10 10         20 

Høgskolen i Gjøvik 10 10     10   30 

Høgskolen i Lillehammer         40 10 50 

Høgskolen i Nord-Trøndelag         20   20 

Høgskolen i Oslo 30 25     20   75 

Høgskolen i Sogn og Fjordane         15   15 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 25           25 

Høgskolen i Telemark 10 10         20 

Høgskolen i Vestfold 15 10         25 

Høgskolen i Volda         5   5 

Høgskolen i Ålesund 10 5         15 

Kunsthøgskolen i Bergen         15   15 

Kunsthøgskolen i Oslo         10   10 

Universitetssenteret på Svalbard         20   20 

Sum 280 200 40 55 455 92 1 122 
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Studieplasser bevilget til etter- og videreutdanning, samt desentralisert utdanning i RNB 2009.14  
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Universitetet for miljø- og biovitenskap 10       10 

Universitetet i Agder 15       15 

Universitetet i Bergen 15       15 

Universitetet i Stavanger 15     13 28 

Universitetet i Tromsø 27 15     42 

Høgskolen i Akershus     30   30 

Høgskolen i Bergen   15   10 25 

Høgskolen i Bodø 25       25 

Høgskolen i Buskerud 10       10 

Høgskolen i Finnmark 15 10     25 

Høgskolen i Gjøvik 30       30 

Høgskolen i Hedmark 25   30   55 

Høgskolen i Lillehammer 30       30 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 27   30 5 62 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 20   5   25 

Høgskolen Stord/Haugesund 30       30 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 18       18 

Høgskolen i Telemark   15   10 25 

Høgskolen i Vestfold 25 15 45 13 98 

Høgskolen i Volda 20   30 5 55 

Høgskolen i Østfold 10     13 23 

Samisk høgskole 10       10 

Dronning Mauds Minne høgskole   15   10 25 

NLA høgskolen     30   30 

Sum 377 85 200 78 740 

 

   

                                                            
14 Studieplassene er i tabellen omregnet til heltidsplasser. 
15 Midler til studieplassene bevilges over kapittel 281 post 01. 
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5.2 Rekrutteringsstillinger 
Nedenfor følger en oversikt over antall stipendiat- og postdoktorstillinger som ble tildelt i 
St.prp.nr. 1 (2008-2009) og i St.prp. nr.37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 med 
tiltak for arbeid. 
 
Antall rekrutteringsstillinger bevilget over programkategori 07.60 i 2009 

Institusjoner  
Stipendiatstillinger 
i St.prp.nr.1 (2008-

2009) 

Stipendiatstillinger 
i tiltakspakken for 

arbeid i 2009 

Postdoktorstillinger 
i 2009 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27 7 8 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 6 5 2 

Universitetet i Agder 5 6 1 

Universitetet i Bergen 23 5 7 

Universitetet i Oslo 38 5 12 

Universitetet i Stavanger 6 9 1 

Universitetet i Tromsø 10 5 3 

Norges handelshøyskole 1   
Norges veterinærhøgskole 3     
Høgskolen i Bergen 2   
Høgskolen i Bodø 2     
Høgskolen i Buskerud 1 1 

Høgskolen i Gjøvik 1 3   
Høgskolen i Hedmark 2   
Høgskolen i Lillehammer 2     
Høgskolen i Molde 1 2 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 1   
Høgskolen i Oslo 4   
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1     
Høgskolen Stord/Haugesund 1 1 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 2   
Høgskolen i Telemark 1   
Høgskolen i Vestfold 2 3   
Høgskolen i Volda 1   
Høgskolen i Østfold 1     
Høgskolen i Ålesund 1 2 

Kunsthøgskolen i Bergen 3     
Samisk høgskole 1   
Oslofjordalliansen 1     
Det teologiske menighetsfakultet                   1   
Handelshøyskolen BI 1     
Diakonhjemmet Høgskole                       1   
Dronning Mauds Minne høgskole 1     
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Forskningsmeldingen (St.meld. nr. 30 (2008-2009)) slår fast at regjeringen vil åpne for at et 
begrenset antall stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger når sterke faglige 
hensyn taler for det. Ordningen omfatter inntil 5 pst. av de øremerkede stipendiatstillingene 
med bevilgning fra KD og gjelder for institusjoner med doktorgradsrett. For institusjoner med 
færre enn 20 øremerkede stipendiatstillinger, vil ordningen gjelde én stilling. Det vil fra og med 
2010 bli innført måltall for postdoktorstillinger. Nedenfor følger en oversikt over antall 
rekrutteringsstillinger finansiert over kap. 260. 
 
Totalt antall rekrutteringsstillinger finansiert over kap. 260, post 50 og 70 

Institusjoner 
Totalt antall 

stipendiatstillinger 
Totalt antall postdoktorstillinger 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 538 59 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 103 5 

Universitetet i Agder 46 4 

Universitetet i Bergen 469 50 

Universitetet i Oslo 781 90 

Universitetet i Stavanger 66 4 

Universitetet i Tromsø 271 25 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo              15   
Norges handelshøyskole 64 6 

Norges idrettshøgskole 32 1 

Norges musikkhøgskole 15   
Norges veterinærhøgskole 33 3 

Høgskolen i Akershus 8   
Høgskolen i Bergen 20   
Høgskolen i Bodø 30 2 

Høgskolen i Buskerud 17   
Høgskolen i Finnmark 7   
Høgskolen i Gjøvik 14   
Høgskolen i Harstad 6   
Høgskolen i Hedmark 19   
Høgskolen i Lillehammer 20   
Høgskolen i Molde 18   
Høgskolen i Narvik 11   
Høgskolen i Nesna 6   
Høgskolen i Nord-Trøndelag 14   
Høgskolen i Oslo 37   
Høgskolen i Sogn og Fjordane 11   
Høgskolen Stord/Haugesund 12   
Høgskolen i Sør-Trøndelag 23   
Høgskolen i Telemark 22   
Høgskolen i Vestfold 22   
Høgskolen i Volda 14   
Høgskolen i Østfold 15   
Høgskolen i Ålesund 10   
Samisk høgskole 7   
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Institusjoner 
Totalt antall 

stipendiatstillinger 
Totalt antall postdoktorstillinger 

Det teologiske menighetsfakultet                   19   
Handelshøyskolen BI 28   
Misjonshøgskolen, Stavanger 5   
Diakonhjemmet Høgskole                       5   
Dronning Mauds Minne høgskole 1   
NLA Høgskolen 1   
Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen 1   
Sum 2 856 249 
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6 Resultatbasert uttelling – dokumentasjon 

Nedenfor følger en kort oversikt over datagrunnlaget for beregning av den resultatbaserte 
uttellingen for 2010. Oversikten omfatter tall for utdanningsinsentivene fordelt på 
kostnadskategorier og utvekslingsstudenter. Tilsvarende er det en oversikt over indikatorene 
og satsene i forskningsinsentivene og hvilke resultater institusjonene har oppnådd på de ulike 
indikatorene.  

Datagrunnlaget for finansieringssystemet er hentet fra Database for statistikk om høyere 
utdanning (DBH) ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Resultatutviklingen 
for institusjonene fra 2007 og 2008 ligger til grunn for beregning av uttellingen i budsjettet for 
2010. Økt/redusert resultatoppnåelse fra 2007 til 2008 gir økt/redusert uttelling i 2010. 

Det forutsettes at institusjonene kvalitetssikrer tallene som leveres til DBH. Institusjonene er 
bedt om å forklare følgende endringer i sine resultater i forbindelse med rapporteringen til 
DBH:  
Utdanningsinsentivene 
• studieprogram med endring på mer enn 20 pst. i antall avlagte studiepoengsenheter 
• utveksling med endring på mer enn 20 pst.  
• endringer mellom kategoriene A-F på mer enn 10 pst.  
Forskningsinsentivene 
• doktorgrader med endring på mer enn 20 pst.  
• Forskningsrådsmidler med endring på mer enn 20 pst.  
• EU-midler med endring på mer enn 20 pst.  
• publikasjonspoeng med endring på mer enn 10 pst.  

6.1 Utdanningsinsentiv – resultatbasert uttelling 
Utdanningsinsentivene har en åpen budsjettramme basert på oppnådde resultater. Studiene er 
delt inn i seks ulike kostnadskategorier med tilhørende sats som gjenspeiler ulik grad av lærer- 
og utstyrsintensitet mellom studier. Kategorisatsene er basert på gjennomsnittsbetraktninger 
for sektoren som helhet. Det er ikke mulig å treffe presist kostnadene ved hver enkelt 
utdanning ved de ulike institusjonene. Satsene i de ulike kostnadskategoriene er i budsjettet for 
2010 justert med anslått prisvekst til og med 2010. Tildeling i 2010 er beregnet ved at satsen for 
den enkelte kategori er multiplisert med differansen mellom avlagte 60-studiepoengsenheter i 
2008 og 2007. I tillegg er det en sats for inn- og utreisende studenter. Dersom en institusjon 
øker/reduserer faktisk avlagte studiepoeng og/eller antall utvekslingsstudenter sammenlignet 
med året før, økes/reduseres institusjonenes resultatbaserte uttelling. 
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6.1.1 Kategorier og satser for utdanningsinsentivene 
Det er fastsatt en sats per 60-studiepoengsenhet for de ulike kategoriene, jf. tabellen nedenfor. 
Hvis det opprettes/legges ned studieplasser over Kunnskapsdepartementets budsjett, justeres 
rammen tilsvarende 60 pst. av satsen for det aktuelle studiet. Uttellingen for avlagte 
studiepoeng utgjør 40 pst. av satsen som legges til grunn ved opprettelse eller nedleggelse av 
studieplasser, og kommer tidligst to år etter opprettelse av nye studieplasser. Hvis 
institusjonene selv oppretter/legger ned studieplasser innenfor rammen, påvirker det ikke 
rammebevilgningen fra KD, men vil ha innvirkning på den resultatbaserte uttellingen.   

Kategori og satser for utdanningsinsentivene i 2010 (tall i kroner). 

Kategori Studium 

Uttelling 
utdannings- 

insentiv 
(40 pst.) 

Strategisk 
tildeling 
(60 pst.) Sum 

Kategori A Kliniske studium o.a. 123 000 185 000 308 000 

Kategori B 
Utøvende musikkutdanning, arkitektur- 

og designutdanninger o.a. 94 000 140 000 234 000 

Kategori C Realfag på høyere grads nivå o.a. 63 000 95 000 158 000 

Kategori D 

Samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske fag på høyere grads nivå, 
enkelte kostnadskrevende helsefag- og 

faglærerutdanninger, samt praktiske 
mediefag 45 000 67 000 112 000 

Kategori E 
Helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger 

på lavere grads nivå 39 000 57 000 96 000 

Kategori F 

Teorifag og sosialfaglige utdanninger på 
lavere grads nivå, samt 

videreutdanninger 31 000 47 000 78 000 

Utvekslingsstudenter Inn- og utreisende studenter   6 500 
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Oversikten nedenfor angir nærmere hvordan ulike studier er fordelt på kategorier. 

Kategorier Studium 

Kategori A 
Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet 
(NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ). 

Kategori B 

5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og 
musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, 
grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt 
grunnutdanning i ortopediingeniør. 

Kategori C 
Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i 
musikk, dans og drama. 

Kategori D 

Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-
årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på 
høyere grads nivå, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. 
Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, 
audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, 
stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, 
operasjons- og kreftsykepleie), visuell kommunikasjon, tekniske mediefag(film- 
og fjernsynsproduksjon), samt allmennlærerutdanning med fordyping i musikk. 

Kategori E 

Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, 
journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, 
faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. 
Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på 
lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. 

Kategori F 
Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og 
administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og 
bibliotekarutdanning, samt ex.phil og diverse videreutdanninger. 
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6.1.2 Dataspesifikasjon for utdanningsinsentivene 
Nedenfor følger en spesifikasjon av hvilke data som inngår i beregningen av uttelling for 
studiepoeng og utvekslingsstudenter i statsbudsjettet for 2010.  

Studiepoeng Omfatter eksamensdata ved egenfinansierte studenter omregnet til 60-
studiepoengsenheter, jf. tabell 1.5 i rundskriv F-12-05 (Forslag til 
statsbudsjettet for 2007 programkategori 07.60 høyere utdanning) og 
tabell 1.5 i vedlegget til departementets brev 2. desember 2005 til 
private høyskoler (ref. 200505286). Dataene omfatter kun nye 
studiepoeng avlagt av personer med studierett ved institusjonen, dvs. at 
studiepoeng ved gjentak og studiepoeng avlagt av privatister ikke 
inngår i beregningsgrunnlaget. Studiepoeng avlagt av 
doktorgradsstipendiater er holdt utenfor. 

Utvekslings-
studenter 

Omfatter alle inn- og utreisende utvekslingsstudenter som er omfattet 
av en utvekslingsavtale eller utvekslingsprogram, med varighet på 12 
uker eller mer, jf. tabell 1.9 i rundskriv F-12-05 (Forslag til 
statsbudsjettet for 2007 programkategori 07.60 høyere utdanning) og 
tabell 1.9 i vedlegget til departementets brev 2. desember 2005 til 
private høyskoler (ref. 200505286). Studenter under kvoteprogrammet 
er inkludert, mens individbaserte avtaler ikke inngår i 
beregningsgrunnlaget.  
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6.1.3 Oversikt per institusjon over de resultatbaserte utdanningsinsentivene  
Tabellene nedenfor viser avlagte studiepoeng fordelt på kostnadskategori og antall utvekslingsstudenter i 2007 og 2008. Det er for enkelte 
institusjoner/utdanninger gjort korrigeringer i 2007-grunnlaget som følge av flytting av utdanninger mellom kostnadskategorier, nye studieplasser 
som finansieres 100 pst. ved etablering og etablerte studietilbud som gjøres studiepoengsgivende. For å oppnå sammenlignbare data for 2007 og 
2008 er tallene for begge årene korrigert.16 

Antall 60-studieponengsenheter avlagt i 2007 og 
2008 Studiepoeng A Studiepoeng B Studiepoeng C Studiepoeng D Studiepoeng E Studiepoeng F 

Utvekslings-
studenter 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 845 865 739 698 511 510 6 798 7 006 544 560 4 209 4 074 1 108 1 208 

Universitetet for miljø- og biovitenskap - - 175 198 560 587 558 579 554 532 330 325 194 196 

Universitetet i Agder - - 84 86 185 179 515 553 2 713 2 708 2 113 2 034 368 346 

Universitetet i Bergen 1 115 1 260 542 596 686 684 1 506 1 200 2 777 2 701 3 692 3 440 1 148 1 146 

Universitetet i Oslo 1 487 1 436 742 808 891 786 3 965 3 243 3 857 3 699 6 789 6 655 1 452 1 452 

Universitetet i Stavanger - - 102 116 381 412 540 599 2 221 2 271 2 094 1 909 189 228 

Universitetet i Tromsø 485 533 248 251 236 205 1 141 958 1 781 1 719 1 508 1 477 362 432 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo              - - 402 433 - - - - - - - - 59 53 

Norges handelshøyskole - - - - - - 935 1 113 - - 1 150 1 167 419 564 

Norges idrettshøgskole - - - - - - 232 140 467 478 30 16 36 20 

Norges musikkhøgskole - - 423 456 - - 21 22 - - - - 32 47 

Norges veterinærhøgskole 298 321 - - 33 26 - - 32 44 - 0 19 16 

Høgskolen i Akershus - - 122 128 - - 351 362 1 176 1 057 354 348 39 38 

Høgskolen i Bergen - - - - 7 6 792 787 3 176 3 301 659 650 204 261 

                                                            
16 Ansvaret for ABIOK-utdanningene og 65 mill. kroner ble overført til KD i budsjettet for 2007. For å oppnå sammenlignbare data, skal studiepoeng avlagt på ABIOK-utdanningene 
holdes utenfor den resultatbaserte bevilgningen i rapporteringsårene 2006 og 2007. I budsjettet for 2009 ble det feilaktig gitt uttelling for ABIOK- utdanningene. KD kommer tilbake 
til korrigering for dette i nysaldering av budsjettet for 2009. Dataene for 2007 er justert slik at utgangsposisjonen for 2008 gir korrekt uttelling i 2010- budsjettet. 
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Antall 60-studieponengsenheter avlagt i 2007 og 
2008 Studiepoeng A Studiepoeng B Studiepoeng C Studiepoeng D Studiepoeng E Studiepoeng F 

Utvekslings-
studenter 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Høgskolen i Bodø - - - - 47 40 385 467 1 019 1 078 1 174 1 256 117 142 

Høgskolen i Buskerud - - - - 3 4 343 369 981 1 036 636 666 45 74 

Høgskolen i Finnmark - - - - - - 63 69 633 600 565 474 40 52 

Høgskolen i Gjøvik - - - - 53 53 176 212 881 916 86 73 61 58 

Høgskolen i Harstad - - - - - - - - 473 426 424 349 74 65 

Høgskolen i Hedmark - - - - 2 19 213 194 1 943 1 934 777 892 142 83 

Høgskolen i Lillehammer 83 193 - 12 - - 115 129 289 289 1 720 1 765 128 135 

Høgskolen i Molde - - - - 9 8 176 165 376 355 562 533 72 72 

Høgskolen i Narvik - - - - 96 80 25 41 497 522 152 138 37 44 

Høgskolen i Nesna - - - - 4 11 16 16 325 - 239 273 4 7 

Høgskolen i Nord-Trøndelag - - - - 18 52 309 351 1 734 1 779 524 418 30 18 

Høgskolen i Oslo - - 49 39 22 25 1 432 1 443 4 655 4 814 2 559 2 265 406 483 

Høgskolen i Sogn og Fjordane - - - - - - 83 110 1 063 1 082 692 689 74 70 

Høgskolen Stord/Haugesund - - - - 25 42 68 81 1 251 1 311 275 339 86 99 

Høgskolen i Sør-Trøndelag - - - - 14 8 1 024 1 103 3 002 2 668 1 191 1 164 148 131 

Høgskolen i Telemark - - 46 40 46 69 332 287 2 289 2 263 1 022 1 170 153 144 

Høgskolen i Vestfold - - - - 19 14 203 169 1 596 1 660 426 447 29 52 

Høgskolen i Volda - - 40 36 - - 193 189 1 009 944 616 656 212 171 

Høgskolen i Østfold 24 31 - - 18 15 271 272 1 743 1 645 726 792 117 126 

Høgskolen i Ålesund - - - - - 10 107 81 703 689 377 388 28 66 

Samisk høgskole - - - - - - 8 11 44 25 46 31 2 

Det teologiske menighetsfakultet                   - - - - 117 120 59 70 66 66 253 233 17 11 

Handelshøyskolen BI - - - - - - 909 853 510 582 6 377 6 452 649 680 

Misjonshøgskolen, Stavanger - - - - 39 35 11 24 26 19 103 78 6 9 
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Antall 60-studieponengsenheter avlagt i 2007 og 
2008 Studiepoeng A Studiepoeng B Studiepoeng C Studiepoeng D Studiepoeng E Studiepoeng F 

Utvekslings-
studenter 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Ansgar Teologiske Høgskole - - - - - - 6 7 - - 128 124 

Barratt Due musikkinstitutt                        - - 57 72 - - - - - - 2 - 

Bergen Arkitekt Skole - - 123 130 - - - - - - - - 4 

Betanien diakonale høgskole - - - - - - 26 25 192 179 27 29 

Campus Kristiania-markedshøyskolen - - - - - - - - - - 819 955 21 

Den Norske Balletthøyskole - - 81 76 - - - - - - - - 

Den norske Eurytmihøyskole - - - - 30 9 - - - - - - 

Diakonhjemmet Høgskole                       - - - - - - 293 251 645 687 460 510 16 24 

Dronning Mauds Minne høgskole - - - - - - - - 702 644 39 36 13 39 

Fjellhaug Misjonshøgskole - - - - - - 11 8 - - 97 70 

Haraldsplass diakonale høgskole - - - - - - - - 210 207 38 44 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar               - - - - - - - - - - 26 30 

Høyskolen Diakonova                                  - - - - - - 31 22 315 266 51 48 3 7 

Høyskolen for ledelse og teologi - - - - - - - - - - 29 26 

Høgskolen i Staffeldtsgate                         - - - - - - - - - - 141 151 

Lovisenberg diakonale høgskole - - - - - - 76 53 434 425 53 50 9 17 

Mediehøgskolen Gimlekollen - - - - - - 9 5 111 121 34 47 

Norges informasjonsteknologiske høyskole - - - - - - - - 13 4 377 393 

NLA Høgskolen - - - - - - 101 119 - - 332 341 13 17 

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen - - - - - - - - 459 424 42 54 1 

Rudolf Steinerhøyskolen - - - - - - 26 22 128 108 - - 



38 

 

Studieplasser med finansiering i strategisk tildeling fra Kunnskapsdepartementet 
Nedenfor følger en oversikt over finansieringssystemets utgangsposisjon fra 2002, med 
virkning fra 2003, korrigert for studieplassendringer til og med budsjettåret 2010 ved den 
enkelte institusjon17. Tabellen viser antall 60-studiepoengsenheter (heltidsekvivalent) finansiert 
fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennom den strategiske tildelingen. Ved en permanent 
økning i studieplassene, tildelt fra KD, endres denne tabellen. Institusjonene fastsetter for øvrig 
selv antall studieplasser innenfor sin rammebevilgning, med unntak for studier som har 
aktivitetskrav (jf. del 7). En student avlegger i gjennomsnitt mindre enn 60 
studiepoengsenheter per år og det reelle antall studenter vil derfor være høyere enn antall 
studieplasser målt i 60 - studiepoengsenheter. Tabellen vil følgelig kunne avvike fra faktiske 
antall studieplasser ved den enkelte institusjon.  
 
Studieplasser med finansiering i strategisk tildeling fra Kunnskapsdepartementet 

Institusjon 
Antall studieplasser med finansiering i strategisk tildeling 

(60- studiepoengsenheter) 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11 277 
Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 643 
Universitetet i Agder 4 604 
Universitetet i Bergen 7 750 
Universitetet i Oslo 14 934 
Universitetet i Stavanger 4 360 
Universitetet i Tromsø 4 687 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo              232 
Norges handelshøyskole 1 833 
Norges idrettshøgskole 435 
Norges musikkhøgskole 372 
Norges veterinærhøgskole 241 
Høgskolen i Akershus 1 826 
Høgskolen i Bergen 3 893 
Høgskolen i Bodø 2 588 
Høgskolen i Buskerud 1 767 
Høgskolen i Finnmark 1 114 
Høgskolen i Gjøvik 1 087 
Høgskolen i Harstad 635 
Høgskolen i Hedmark 2 528 
Høgskolen i Lillehammer 1 251 
Høgskolen i Molde 1 031 
Høgskolen i Narvik 483 
Høgskolen i Nesna 440 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 040 
Høgskolen i Oslo 6 915 
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1 585 
Høgskolen Stord/Haugesund 1 475 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 5 012 
Høgskolen i Telemark 3 185 
Høgskolen i Vestfold 1 990 
Høgskolen i Volda 1 594 

                                                            
17 Studieplasser tildelt private institusjoner, kunsthøyskolene og UNIS er ikke inkludert i denne tabellen 
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Institusjon 
Antall studieplasser med finansiering i strategisk tildeling 

(60- studiepoengsenheter) 
Høgskolen i Østfold 2 513 
Høgskolen i Ålesund 966 
Samisk høgskole 85 
Sum 98 286 

 

6.2 Forskningsinsentiv – Resultatbasert omfordeling av midler (RBO) 
Bevilgningen tildeles ved omfordeling innenfor en gitt ramme på grunnlag av oppnådde 
resultater på indiktatorene: doktorgradskandidtater, EU-midler, Forskningsrådsmidler og 
publiseringspoeng. Fordi en fast ramme omfordeles mellom institusjonene, er uttellingen for 
den enkelte institusjonen avhengig av institusjonens egne resultater sammenlignet med de 
andre institusjonenes resultater.  

Nedenfor følger en oversikt over indikatorer, vekter og satser for omfordelingen av oppnådde 
resultater i RBO i 2010-budsjettet.18 Satsene fremkommer ved å dele rammen som skal 
omfordeles, på rapporterte resultater fra institusjonene. Fordi rammen som omfordeles ligger 
fast, mens de rapporterte resultatene endrer seg fra et år til neste, kan satsene variere fra år til 
år.  

Indikator Vekt Satser for 2010 (i kroner) 
Doktorgradskandidater 0,3 337 407 
EU-midler 0,2 1 871 
Forskningsrådsmidler 0,2 138 
Publiseringspoeng 0,3 36 240 
 

Publiseringspoeng beregnes ut fra publiseringsform, kvalitetsnivå og forfatterandeler. 
Institusjonene skal rapportere data om vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i 
antologier, samt vitenskapelige artikler i tidsskrift og serier. De enkelte publikasjonene må 
tilfredsstille Universitets- og høgskolerådets definisjon av vitenskapelig publisering, og 
publikasjonskanalene må være godkjent. Neste tabell viser hvordan de ulike 
publikasjonsformene vektes i to kvalitetsnivåer, samt uttellingen for den enkelte 
publikasjonsform innenfor de to nivåene i budsjettet for 2010. 
 
Vitenskapelige publikasjoner 
(2010) 

Vekting   
nivå 1 

Vekting  
nivå 2 

Uttelling i nivå 1 
(i kroner) 

Uttelling i nivå 2 
(i kroner) 

Artikler i vitenskapelige 
tidsskrift 

 
1 

 
3 

 
 36 240 

 
108 720 

Artikler i antologier 0,7 1 25 368 36 240 
Monografier 5 8 181 199 289 919 
 

                                                            
18 Endringer i forskningsinsentivene jf. Prop. 1 S (2009-2010) vedlegg 4, innføres fra rapporteringsåret 2010 med 
uttelling i 2012. 



40 

 

6.2.1 Dataspesifikasjon  
Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon av data som inngår i beregningsgrunnlaget for den 
resultatbaserte omfordelingsmodellen (RBO) for 2010-budsjettet.  

Doktorgradskandidater 
Omfatter stipendiater som har fullført og bestått en doktorgrad ved 
institusjonen. Kalenderåret disputasen gjennomføres er 
tellingstidspunktet for rapporteringen. 

EU-midler 

Det vises til note 1 i årsregnskapet. Spesifikasjon av driftsinntekter i 
regnskap for statlige institusjoner og tilsvarende rapporteringskrav i 
brev til private høyskoler 2. desember 2005 (Ref. 200505286). 

Midler fra EUs rammeprogram for forskning gir uttelling. Beløp som 
overføres til samarbeidende institusjoner, gir ikke uttelling for 
mottakerinstitusjonen, men vil gi uttelling for samarbeidende 
institusjon.  

Forskningsrådsmidler 

Det vises til note 1 i årsregnskapet. Spesifikasjon av driftsinntekter i 
regnskap for statlige institusjoner og tilsvarende rapporteringskrav i 
brev til private høyskoler 2. desember 2005 (Ref. 200505286). 

Midler fra Norges forskningsråd (Forskningsrådsmidler) som går til 
forskning, gir uttelling. Beløp som overføres til samarbeidende 
institusjoner, gir ikke uttelling for mottakerinstitusjonen, men vil gi 
uttelling for samarbeidende institusjon.  

Publiseringspoeng 

Rapportering av data for vitenskapelig publisering til Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste, jf. pkt. 4.5 i rundskriv F-12-05. 
Det skal rapporteres data om vitenskapelige monografier, 
vitenskapelige artikler i antologier, og vitenskapelige artikler i 
tidsskrift og serier.  

 

6.2.2 Oppnådde resultater per indikator som gir uttelling i RBO  
Tabellen nedenfor viser hvilke resultater institusjonene enkeltvis og samlet har oppnådd i 2008 
på indikatorene som gir uttelling i RBO i budsjettet for 2010. 

Resultater RBO i 2008 med uttelling i 2010 
Institusjon 

Antall 
doktorgrads-
kandidater 

EU-midler    
(i 1 000 kr) 

Forskningsråds-
midler (i 1 000 kr) 

Publiserings-
poeng 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 314 43 624 513 628 2 248,0 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 67 5 842 112 865 327,2 

Universitetet i Agder 3 481 25 111 259,2 

Universitetet i Bergen 233 12 609 310 726 1 741,2 

Universitetet i Oslo 435 51 883 651 814 3 557,6 

Universitetet i Stavanger 12 2 622 30 288 343,8 

Universitetet i Tromsø 104 14 944 161 119 882,5 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo              6 - - - 

Norges handelshøyskole 15 - 5 497 158,3 

Norges idrettshøgskole 6 - 707 76,7 
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Resultater RBO i 2008 med uttelling i 2010 
Institusjon 

Antall 
doktorgrads-
kandidater 

EU-midler    
(i 1 000 kr) 

Forskningsråds-
midler (i 1 000 kr) 

Publiserings-
poeng 

Norges musikkhøgskole 4 - - - 

Norges veterinærhøgskole 19 9 869 39 230 108,6 

Høgskolen i Akershus - 3 657 15,7 

Høgskolen i Bergen - 6 353 68,3 

Høgskolen i Bodø 6 696 10 687 96,2 

Høgskolen i Buskerud 279 10 052 43,1 

Høgskolen i Finnmark - 4 604 27,3 

Høgskolen i Gjøvik 2 510 5 350 50,8 

Høgskolen i Harstad - 136 17,8 

Høgskolen i Hedmark - 8 890 90,5 

Høgskolen i Lillehammer 332 2 274 98,7 

Høgskolen i Molde 5 3 872 37,8 

Høgskolen i Narvik - 4 780 31,0 

Høgskolen i Nesna 400 16,0 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 78 5 066 40,1 

Høgskolen i Oslo 1 95 24 528 293,7 

Høgskolen i Sogn og Fjordane - 3 204 20,6 

Høgskolen Stord/Haugesund 73 7 546 53,0 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 590 5 061 56,6 

Høgskolen i Telemark - 3 793 39,9 

Høgskolen i Vestfold 922 13 996 67,2 

Høgskolen i Volda - 6 607 87,8 

Høgskolen i Østfold 220 2 458 37,3 

Høgskolen i Ålesund 66 2 293 13,2 

Samisk høgskole 108 5 317 14,2 

Det teologiske menighetsfakultet                   5 - 593 128,8 

Handelshøyskolen BI 7 99 18 904 176,7 

Misjonshøgskolen, Stavanger 2 - 352 44,9 

Ansgar Teologiske Høgskole - - 2,4 

Barratt Due musikkinstitutt                        - 

Bergen Arkitekt Skole - - 

Betanien diakonale høgskole - - 4,0 

Campus Kristiania-markedshøyskolen - - 17,0 

Den Norske Balletthøyskole - - 

Den norske Eurytmihøyskole - - 

Diakonhjemmet Høgskole                       810 205 40,0 

Dronning Mauds Minne høgskole - 60 21,1 

Fjellhaug Misjonshøgskole - - 2,7 

Haraldsplass diakonale høgskole - - 4,5 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar          - - 

Høyskolen Diakonova                                  - - 5,8 

Høyskolen for ledelse og teologi - - 

Høgskolen i Staffeldtsgate                         - - 3,5 

Lovisenberg diakonale høgskole - - 5,2 
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Resultater RBO i 2008 med uttelling i 2010 
Institusjon 

Antall 
doktorgrads-
kandidater 

EU-midler    
(i 1 000 kr) 

Forskningsråds-
midler (i 1 000 kr) 

Publiserings-
poeng 

Mediehøgskolen Gimlekollen - - 5,2 

Norges informasjonsteknologiske høyskole - - 4,5 

NLA Høgskolen - 98 30,9 

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen - - 5,5 

Rudolf Steinerhøyskolen - - 

Totalt 1244 148 752 2 012 121 11 522,5 

 

6.2.3 Oversikt over uttelling i forskningsinsentivene 
Nedenfor gis en oversikt over endring i budsjettuttelling for den enkelte institusjon som følge 
av den resultatbaserte omfordelingen av midler i 2010. Samlet ramme for RBO i 2010 tilsvarer 
midler som ble lagt inn i rammen ved innføring av finansieringssystemet og ved omleggingen i 
2006, og justert med anslått prisvekst til og med 2010. RBO etter omfordeling viser 
institusjonenes andel etter omfordelingen i budsjettet for 2010. En institusjons andel avhenger 
av institusjonenes oppnådde resultater på indikatorene, og sammenlignet med resultatene de 
andre oppnår, jf tabellen over.  
 
Oversikt over uttelling i RBO ( i 1 000 kr) 

Institusjon 
Sum RBO  fra saldert 

budsjett 2009 - prisjustert 
Sum RBO i 2010 etter 

omfordeling 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 322 499 340 114 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 58 726 61 011 

Universitetet i Agder 15 207 14 782 

Universitetet i Bergen 252 601 208 304 

Universitetet i Oslo 458 601 462 976 

Universitetet i Stavanger 29 542 25 607 

Universitetet i Tromsø 111 646 117 328 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo              2 038 2 024 

Norges handelshøyskole 14 961 11 558 

Norges idrettshøgskole 4 796 4 903 

Norges musikkhøgskole 408 1 350 

Norges veterinærhøgskole 21 521 34 244 

Høgskolen i Akershus 654 1 073 

Høgskolen i Bergen 3 705 3 353 

Høgskolen i Bodø 7 603 8 291 

Høgskolen i Buskerud 2 704 3 475 

Høgskolen i Finnmark 1 607 1 628 

Høgskolen i Gjøvik 2 454 7 277 

Høgskolen i Harstad 487 663 

Høgskolen i Hedmark 3 179 4 510 

Høgskolen i Lillehammer 4 655 4 511 

Høgskolen i Molde 3 052 3 593 
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Institusjon 
Sum RBO  fra saldert 

budsjett 2009 - prisjustert 
Sum RBO i 2010 etter 

omfordeling 

Høgskolen i Narvik 1 302 1 784 

Høgskolen i Nesna 513 635 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 088 2 301 

Høgskolen i Oslo 12 095 14 553 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 1 833 1 189 

Høgskolen Stord/Haugesund 1 822 3 101 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 351 3 855 

Høgskolen i Telemark 3 980 1 972 

Høgskolen i Vestfold 5 815 6 099 

Høgskolen i Volda 2 737 4 097 

Høgskolen i Østfold 2 369 2 105 

Høgskolen i Ålesund 1 397 919 

Samisk høgskole 2 910 1 450 

Det teologiske Menighetsfakultet 5 795 6 438 

Handelshøyskolen BI 12 738 11 566 

Misjonshøgskolen, Stavanger   2 317 2 351 

Ansgar Teologiske Høgskole 107 87 

Barratt Due musikkinstitutt                        - - 

Bergen Arkitekt Skole - - 

Betanien diakonale høgskole 80 145 

Campus Kristiania-markedshøyskolen 1 021 614 

Den Norske Balletthøyskole - - 

Den norske Eurytmihøyskole - - 

Diakonhjemmet høgskole 1 621 2 995 

Dronning Mauds Minne høgskole 723 774 

Fjellhaug Misjonshøgskole 79 98 

Haraldsplass diakonale høgskole 355 161 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar                - - 

Høyskolen Diakonova - 208 

Høyskolen for ledelse og teologi - - 

Høgskolen i Staffeldtsgate                         107 126 

Lovisenberg diakonale høgskole 199 189 

Mediehøgskolen Gimlekollen 60 188 

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole                 192 164 

NLA Høgskolen 809 1 133 

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen 14 198 

Rudolf Steinerhøyskolen - - 

Sum 1 394 073 1 394 073 
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7 Aktivitetskrav for 2010/11 og måltall for 2010 

7.1 Aktivitetskrav for universiteter og høyskoler 
Tabellene nedenfor viser antall 60-studiepoengsenheter som må avlegges det første studieåret ved den enkelte institusjon og respektive 
utdanninger i 2010/11. De fleste ABIOK-utdanningene (anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleier) har ikke årlige opptak, og 
aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon.  

Aktivitetskrav for statlige universiteter 

Institusjoner  
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Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 116 
   

45 
        

Universitetet i Agder  
31 

    
234 23 

     

Universitetet i Bergen 127 
  

33 70 17 
       

Universitetet i Oslo 209 
 

57 66 87 21 
       

Universitetet i Stavanger  
32 

    
194 

      

Universitetet i Tromsø 89 65 24 40 32 13 145 
 

22 24 30 21 25 

Sum 541 128 81 139 234 51 573 23 22 24 30 21 25 
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Aktivitetskrav for statlige høyskoler 

Institusjoner 
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Høgskolen i Akershus 108 20 
      

142 
   

40 

Høgskolen i Bergen 194 47 51 22 31 
 

22 
 

58 20 
  

40 

Høgskolen i Bodø 155 33 
           

Høgskolen i Buskerud 162 
   

15 
        

Høgskolen i Finnmark 63 
            

Høgskolen i Gjøvik 171 20 
  

25 
        

Høgskolen i Harstad 78 
       

33 
    

Høgskolen i Hedmark 153 12 
        

15 
  

Høgskolen i Lillehammer         
23 

    

Høgskolen i Molde 99 
       

23 
    

Høgskolen i Narvik 35 
            

Høgskolen i Nesna              

Høgskolen i Nord-Trøndelag 211 
    

26 
  

26 
    

Høgskolen i Oslo 418 130 144 51 38 35 62 
    

21 
 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 138 7 
      

29 
    

Høgskolen Stord/Haugesund 163 10 
           

                                                            
19 Aktivitetskravene for Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Vestfold gjelder fra det tidspunkt utdanningane er på plass. 
20 Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Vestfold har opptak annet hvert år på jordmorutdanningen. Det vil si at det totale aktivitetskravet for Jordmor ved de statlige 
høgskolene vil være 80 i 2011/2012. 
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Høgskolen i Sør-Trøndelag 217 55 57 48 34 
 

39 31 59 27 15 
 

21 

Høgskolen i Telemark 126 
       

2521 
    

Høgskolen i Vestfold 119 40 
        

20 
 

14 

Høgskolen i Østfold 136 17 
    

28 
 

64 
    

Høgskolen i Ålesund 130 39 
    

30 
      

Sum 2876 430 252 121 143 61 181 31 482 47 50 21 115 

 

Aktivitetskrav for private høyskoler 

Sykepleier ABIOK Ergoterapi/vernepleier 

Betanien diakonale høgskole 63 15 

Diakonhjemmet Høgskole 114 10622 

Haraldsplass diakonale høgskole 70 

Høyskolen Diakonova 82 30 

Lovisenberg diakonale høgskole 160 37 

Sum 489 82 106 

   

                                                            
21 For Diakonhjemmet Høgskole er det et samlet aktivitetskrav for ergoterapi og vernepleie på 106 60-studiepoengsenheter. I 1998 ble det inngått en avtale mellom Høgskolen i 
Telemark og Diakonhjemmet Høgskole, avdeling Rogaland (tidligere Rogaland Vernepleiehøgskole) om samarbeid for å dekke behovet for vernepleierutdanning i Nord-Rogaland. 
Avtalen ble fornyet i 2002. Den innebærer at de to institusjonene alternerer (annet hvert år) om å tilby 30 nye studieplasser til desentralisert vernepleieutdanning. Diakonhjemmet 
Høgskole Rogaland hadde første opptak i 1998, Høgskolen i Telemark i 1999 osv. 
22 Ibid. 
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7.2 Måltall for kunsthøgskolene  
Tabellen nedenfor viser måltall for studenter og kandidater for Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. ’Måltall studenter’ viser til 
studieplasser finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tabellen viser antall 60-studiepoengsenheter (heltidsekvivalent). Ved en 
permanent økning i studieplassene, tildelt fra KD, endres denne tabellen. Institusjonene fastsetter for øvrig selv antall studieplasser innenfor sin 
rammebevilgning. ’Måltall kandidater’ viser til uteksaminerte studenter. 

Måltall studenter Måltall kandidater 

Årstall 2009/2010 2010/2011 2009 2010 

Kunsthøgskolen i Bergen 270 285 89 89 

Kunsthøgskolen i Oslo 479 492 177 177 

Sum 749 777 266 266 
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8 Målstruktur for 2010 

En overordnet målstruktur for sektoren er presentert i Prop. 1  S (2009-2010). Nedenfor 
presenteres departementets målstruktur for 2010 med sektormål, virksomhetsmål og 
styringsparametere for de statlige universitetene og høyskolene.  

Departementet understreker at institusjonenes måloppnåelse vil bli vurdert på et bredere 
grunnlag enn det styringsparametrene som er tatt inn i målstrukturen i del 8 legger opp til. 
Departementet tar sikte på i hovedsak å videreføre rapporteringskravene og kravene til 
redegjørelser, analyser og vurderinger som ble omtalt under de enkelte sektormål i 
målstrukturen i Blått hefte for 2009. Målstrukturen vil også bli ytterligere presisert med hensyn 
til rapporteringskrav i tildelingsbrevet for 2010. 

8.1 Endringer i målstrukturen for 2010 
Departementet har som siktemål at hovedinnretningen på målstrukturen skal ligge fast over tid. 
I målstrukturen for 2010 er sektormålene uendret, men det er fastsatt et nytt virksomhetsmål 
4.4 som gjelder samarbeid med andre institusjoner i sektoren. Styringsparameteren som gjelder 
antall studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner, som tidligere var fastsatt under 
virksomhetsmål 1.1, er nå flyttet til virksomhetsmål 4.4. Det er videre gjort enkelte justeringer i 
virksomhetsmålene og styringsparametrene. Målstrukturen er videre for 2010 presentert 
samlet for de fire institusjonskategoriene; universiteter, vitenskapelige høyskoler, 
kunsthøyskoler og statlige høyskoler, men likevel slik at det er inntatt presiseringer der enkelte 
av virksomhetsmålene er ulike for institusjonskategoriene eller bare gjelder for enkelte 
institusjoner. Dette gjelder sektormålene 2 og 5. 

Departementet har i målstrukturen for 2010 tatt ut de rapporteringskravene som i 
målstrukturen for 2009 var satt inn som kvalitative styringsparametre. Departementet vil 
komme nærmere tilbake til krav til institusjonenes rapportering under de enkelte mål i 
tildelingsbrevet for 2010.  

8.2 Institusjonenes oppfølging av målstrukturen for 2010 
Departementet viser til at målstrukturen oppstiller et overordnet rammeverk som institusjonene 
skal legge til grunn for planleggingen av virksomheten i 2010. Innenfor disse rammene har 
styret ved den enkelte institusjon et selvstendig ansvar for oppfølging, planlegging og strategisk 
utvikling av virksomheten. Dette innebærer at det enkelte styre selv må ta et aktivt ansvar for å 
vurdere egne virksomhetsmål og styringsparametere tilpasset institusjonens egenart, 
prioriteringer og særskilte utfordringer. 

Departementet legger vekt på at styret som institusjonens øverste organ har ansvaret for å 
trekke opp strategien for utdannings- og forskningsvirksomheten og annen faglig virksomhet, 
og legge planer for den faglige virksomheten og følge opp at strategiene og den faglige 
utviklingen ved institusjonen er i samsvar med de målene som myndighetene fastsetter. Selv 
om mange institusjoner har kommet langt når det gjelder å identifisere de viktigste 
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utfordringene, er det etter departementets mening fortsatt behov for at styret tydeliggjør og 
følger opp sin helhetlige styringsrolle og ansvar for alle sider av institusjonens virksomhet. 
Departementet forutsetter at institusjonene i god tid starter arbeidet med planleggingen av 
virksomheten for 2010, og at dette arbeidet er tydelig forankret i institusjonens styre. 
Departementet forutsetter at den enkelte institusjon i sine planer for 2010 dekker hele 
målstrukturen slik den er fastsatt av departementet. Dette gjelder også de virksomhetsmål og 
styringsparametre institusjonene selv fastsetter. 

Departementet understreker at styret skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging av 
virksomheten for 2010. Institusjonenes arbeid med risikostyring og de konkrete 
risikovurderingene som legges til grunn for planene for 2010, skal også dokumenteres i 
dokumentet Rapport og planer (2009-2010). Departementet forventer i den forbindelse at det 
vises en sammenheng mellom rapporterte resultater for 2009 og institusjonens 
risikovurderinger og plan for 2010. 

Endringer i målstrukturen 
Departementet ser et behov for å foreta en gjennomgang av målstrukturen for universitetene og 
høyskolene. Departementet tar sikte på at man i løpet av 2010 foretar en slik gjennomgang, og 
legger til grunn at prosessen gjennomføres i samarbeid med institusjonene i sektoren etter 
samme mønster som da den nåværende målstruktur ble etablert. Departementet legger til 
grunn at sektormålene bør være langsiktige og forutsigbare, men målstrukturen bør også 
kunne inneholde mål som er knyttet til aktuelle politiske prioriteringer og mål som fanger opp 
de utfordringer institusjonene står overfor i sin virksomhet. Departementet vil legge vekt på at 
institusjonenes rapporteringsbyrde ikke skal øke når målstrukturen bearbeides. 

8.3 Mål og styringsparametre for 2010 
 

Sektormål 1  Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy 
internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor 
forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og 
erfaringskunnskap. 

Virksomhetsmål 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy 
kompetanse med relevans for samfunnets behov.  

Virksomhetsmål 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med 
undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, 
læringsutbytte og god gjennomstrømning.  

Virksomhetsmål 1.3 Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt 
utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt 
utdanningskvalitet. 
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Styringsparametre under virksomhetsmål 1.1: 

 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass  
 
Styringsparametre under virksomhetsmål 1.2: 

 
 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år 
 Antall studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling  

 Gjennomføring i henhold til avtalte utdanningsplaner 

Styringsparametre under virksomhetsmål 1.3: 

• Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 
• Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 
 Antall studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (fellesgrader/Joint 

Degree) 

 

Sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal oppnå resultat av høy 
internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid. 

Virksomhetsmål 2.1 Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen 
skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren 
og samfunnet for øvrig.  

Virksomhetsmål 2.2 Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i 
grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for 
grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler 
doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere 
forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet 
innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt 
om forskning og utviklingsarbeid.  

Virksomhetsmål 2.3 De vitenskapelige høyskolene har et særskilt ansvar for grunnforskning 
og forskerutdanning på sine fagområder, og skal konsentrere 
forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet 
innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt 
om forskning og utviklingsarbeid.  

Virksomhetsmål 2.4 De statlige høyskolene har et særskilt ansvar for profesjonsrettet 
forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende 
virksomhet i regionene. Samtidig skal de statlige høyskolene innrette 
sin forskningsinnsats slik at de oppnår resultater av høy internasjonal 
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kvalitet innen fagområder de tildeler doktorgrad, og samarbeide 
nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid.  

Virksomhetsmål 2.5 Kunsthøyskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning 
og utviklingsarbeid på sine fagområder, og skal arbeide med 
kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, kompetanseutvikling og 
nyskapende virksomhet innenfor aktuelle kunst- og designfag. 
Kunsthøyskolene skal innrette sin forskningsinnsats slik at 
forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet, og samarbeide 
nasjonalt og internasjonalt om forskning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid.  

Styringsparametre under virksomhetsmål 2.1: 

• Antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling  
• Forskningsrådets tildelinger per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling  
 Tildelinger fra EU per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling  

Styringsparametre for universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler under 
virksomhetsmålene 2.2, 2.3 og 2.4: 

• Antall uteksaminerte doktorgradskandidater, per undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstilling 

 Andel uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på 
doktorgradsprogram fem år tidligere 

Styringsparametre for kunsthøyskolene under virksomhetsmål 2.5: 

• Antall ferdige stipendiater, per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 
 Andel ferdige stipendiater av opptatte personer på stipendprogrammet for 

kunstnerisk utviklingsarbeid fem år tidligere 

 

Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal medvirke til å spre og formidle 
resultater fra forsking og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 
og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på disse 
resultatene. Universiteter og høyskoler skal også legge til rette 
for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 

Virksomhetsmål 3.1 Universiteter og høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i 
offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og 
utviklingsarbeid. 

Virksomhetsmål 3.2 Universiteter og høyskoler skal medvirke til samfunns- og 
næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning.  
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Styringsparametre under virksomhetsmål 3.2: 

• Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter 
• Antall nyopprettede selskaper 
• Antall mottatte forretningsideer 

 

Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal organisere og drive sin 
virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best 
mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. 

Virksomhetsmål 4.1  Universiteter og høyskoler skal sikre en god og effektiv forvaltning av 
ressursene.  

Virksomhetsmål 4.2  Universiteter og høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke 
til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt 
arbeidsliv.  

Virksomhetsmål 4.3  Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i 
økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv 
ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske 
prioriteringer. 

Virksomhetsmål 4.4 Universiteter og høyskoler skal bidra til at nasjonale 
kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar 
fordeles og løses gjennom samarbeid. 

Styringsparametre under virksomhetsmål 4.1: 

• Driftsutgifter per avlagt heltidsekvivalent 
• Driftsutgifter per publikasjonspoeng 
 Forholdet mellom antall tilsatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 

og antall tilsatte i administrative stillinger 
 

Styringsparametre under virksomhetsmål 4.2: 

• Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger 
 Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori 

Styringsparametre under virksomhetsmål 4.3: 

• Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 
 Avregninger (gjennomføringen av budsjettet i regnskapsåret) 

Styringsparametre under virksomhetsmål 4.4: 

 Antall studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner (fellesgrader) 
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Sektormål 5 Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i 
Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet har et særskilt ansvar for å bygge 
opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige 
samlinger og utstillinger for publikum. 

Virksomhetsmål 5.1  Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av samlingene 
ved universitetsmuseene, og bidra til digitalisering av denne 
kulturarven. 

Virksomhetsmål 5.2 Universitetsmuseene skal gjennom samlingsvirksomheten være en 
aktiv samfunnsaktør. Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig 
forvaltning og av den interesserte allmennhet. 

 

Styringsparametre under virksomhetsmål 5.1: 

• Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet 
• Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for bevaring 
• Andel digitalisering av samlingene 
 Andel av samlingene som er tilgjengelig på WEB 

Styringsparametre under virksomhetsmål 5.2: 

• Antall publikumsbesøk 
• Antall omvisninger 
 Antall omvisninger av skoleklasser  
 Antall utstillinger (faste/midlertidige) 
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