
 

 

Holbergs gate 1 / 0166 
Oslo 
T: 22 04 49 70 
E: nso@student.no 
W: www.student.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse 

Finansiering av universiteter og høyskoler 

 
 

  

Dato: 10.06.2022 

2021002290 



 Høringsuttalelse 

2 

Høringssvar finansiering av universiteter 
og høyskoler 

  
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å svare på denne høringen om 
finansieringen av universiteter og høyskoler. NSO representerer ca. 260.000 studenter ved norske 
høyere utdanningsinstitusjoner. Vi har strukturert vårt høringssvar kapittelvis slik anbefalingene til 
utvalget foreligger.   
 
Før vi går videre inn på utvalgets anbefalinger ønsker vi å påpeke at til grunn for vårt høringssvar ligger 
at alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning. For å kunne ivareta dette må 
gratisprinsippet ligge som et hovedprinsipp i finansieringssystemet. Gratisprinsippet innebærer at 
høyere utdanning som hovedregel skal finansieres gjennom offentlige midler, og skal tilbys gratis av 
offentlige utdanningsinstitusjoner.   
  
4.1 Mangfold og utvikling av profiler   
NSO forstår det slik at utvalget anbefaler at en styrking av flere forskningsmiljøer ikke skal utføres 
gjennom omfordeling mellom institusjonene, men som en satsing gjennom for eksempel 
langtidsplanen.   
  
NSO stiller spørsmål hvorvidt slike satsinger skal pålegges institusjonene, eller hvorvidt de skal være 
orientert rundt en søknadsbasert løsning, slik man i dag har ved for eksempel senter for 
forskningsdrevet innovasjon og senter for fremragende forskning/utdanning. Ved en eventuell overgang 
på satsingsbasert dimensjoneringspolitikk mener vi det er viktig at vi ikke nettopp undergraver bredden 
og mangfoldet som er på de ulike institusjonene.   
  
NSO mener det er viktig i en slik satsingsorientert arbeidsdeling i sektoren samtidig ivaretar fagområder 
og utdanninger som er sårbare, men essensielle for utvikling av kunnskapssamfunnet. Vi mener det 
derfor også bør innføres satsinger som gir institusjoner et nasjonalt ansvar for å ivareta slike skjøre 
fagområder, slik at det på sikt kan bygge fagmiljø utover vertsinstitusjonen.   
 

Utvalget anbefaler at ved avslutningen av samfunnsoppdragene bør det vurderes en mekanisme for å 
videreføre finansieringen i rammebevilgningen, slik at man kan bevare og videreutvikle de 
forskningsmiljøene som har blitt bygget opp. Denne anbefalingen støtter NSO, da det er ikke vil være 
formålstjenlig å ha en forsknings- og utdanningssektor som i for stor grad må basere seg på midlertidige 
politiske satsningsområder. Det er ressurs- og tidkrevende å bygge opp sterke og robuste fagmiljø, så 
det bør derfor være en intensjon om en ivaretakelse av slike miljø når de først har blitt etablert.   
 

Videre stiller NSO seg undrende til hvordan omlegging til en slik satsingsbasert dimensjonering vil 
ivareta de øvrige utfordringene som utvalget trekker opp, det være seg å skrive norskspråklige 
læremidler, formidling til yrkesfelt eller allmenheten, innovasjonsdata etc. Slik vi forstår intensjonen til 
utvalget, er at disse skal i større grad ivaretas for å unngå et såkalt verdisystem for hva man bruker tid 
på. Satsningene bør i så fall omfatte bredere enn de nåværende indikatorene, og vi mener dette på sikt 
kan føre til et større antall indikatorer som skal rapporteres på.   
  
4.2 Balansen mellom bevilgningen og prosjektbasert finansiering  
NSO mener det er viktig med en balanse mellom en sterk basisfinansiering og prosjektbasert bevilgning. 
Vi mener at basiskomponenten skal være minimum 70 prosent av rammebevilgningen, da 
basisfinansieringen er viktig for at vitenskapelige miljøer skal ha mulighet til å ta risiko. 
Grunnforskningens egenart er kunnskapsutviklende og nytenkende, og nye forskningsprosjekter er 
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forbundet med høyere økonomisk risiko. Institusjonene må derfor sikres en sterk basisfinansiering. En 
stabil finansiering er også viktig for å kunne sikre stabile arbeidsvilkår for de ansatte i universitets- og 
høyskolesektoren. Samtidig er det viktig at basisfinansieringen balanseres med prosjektbasert 
finansiering, for å fremme kvalitet i forskning og arbeide for internasjonalt forskningssamarbeid.   
 

4.2.1 Norges forskningsråd  
NSO støtter derfor utvalgets vurdering i at Forskningsrådet (NFR) skal fortsette som en sentral aktør i 
det norske forskningssystemet. Vi mener NFR har et spesielt ansvar for å se forskningen i et langsiktig 
perspektiv. Det er derfor viktig at et finansieringssystem for forskning og høyere utdanning lar NFR 
bevilge midler også til langsiktige prosjekter som går over flere år. Det er i tillegg helt vesentlig at 
forskningsrådet tilrettelegger for både tematiske programmer og programmer for fri forskning. En 
styrking av fri forskning er viktig for at forskere skal ha mulighet til å søke finansiering uten av prosjektet 
må være knyttet til et spesifikt politisk bestemt forskningsprogram. NSO mener det må finnes ordninger 
som gir fremragende forskningsmiljøer gode rammebetingelser og langsiktig finansiering gjennom 
forskningsrådet.   
 

4.2.2 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  
NSO mener at kvalitetsfremmende tiltak i hovedsak skal formidles fra Kunnskapsdepartementet til 
institusjonene gjennom tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. Vi støtter derfor utvalgets vurdering i å 
gjennomgå ordningene i HK-dir, med sikte på at ordninger som nå eller på sikt finansierer faste 
oppgaver eller genererer unødvendig mye søknadsbyråkrati skal flyttes til rammebevilgningene. NSO 
støtter utvalget når de trekker frem at særlig de ordningene som går på kapasitet og dimensjonering i 
utdanningene bør vurderes flyttet til institusjonenes rammebevilgninger og vurderes i sammenheng 
med kapasitet og dimensjonering av utdanningene som helhet.   
  
4.3 Arbeidslivsrelevans i studietilbudene, samarbeid med arbeids- og samfunnsliv   
NSO støtter utvalget i sin vurdering av å ikke innføre en indikator for relevant arbeid etter endt studium 
og arbeidslivsrelevans i studiet. NSO ønsker å påpeke at vi ikke ønsker en slik indikator uavhengig av 
hvorvidt man konkluderer på å forenkle finansieringssystemet slik utvalget foreslår eller ikke.  
 

NSO mener at det er viktig å ivareta arbeidslivsrelevans i studietilbudene, men mener at dette ikke bør 
inngå som en del av finansieringssystemet. Som utvalget påpeker, har arbeidslivsrelevansmeldingen 
fremhevet fire innsatsområder for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning:   

• aktørene styrker samarbeidet   
• en åpen og tilgjengelig høyere utdanning   
• studentaktive lærings- og undervisningsformer   
• mer og bedre praksis  
 

Vi håper regjeringen velger å fortsette å satse på disse innsatsområdene som kom frem av 
arbeidslivsrelevansmeldingen, fremfor å innføre en arbeidslivsrelevanskomponent i 
finansieringssystemet.   
 

NSO mener at en slik komponent vil slå uheldig ut på flere måter. For det første er vi bekymret for at 
uteksaminerte studenters valgfrihet til å velge nye retninger i livet skal få tilbakevirkende negativt utslag 
på universitetenes og høyskolenes finansiering. Vi frykter derfor at man kan ende opp i en retning hvor 
utdanning i større grad blir en bestillingsvare fra arbeidslivet, da det blir viktigere for 
utdanningsinstitusjonene å sikre seg at studentene har en “godkjent” utdanning å gå til.   
 

For det andre så trekker utvalget opp at arbeidsgivere er i økende grad ute etter generiske ferdigheter 
og ferdigheter for det 21. århundre. Hvordan skal slike ferdigheter være med inn i vurderingen av 
hvorvidt en utdanning er relevant eller ikke? Når en student som studerer et profesjonsfag får jobb som 
baserer seg på de generiske ferdighetene man har opparbeidet seg gjennom studiet, og som ikke er 
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innenfor profesjonen, vil det da bli regnet som relevant arbeid? NSO er kritiske til at man skal sette 
definerte grenser for relevans for at institusjonene skal sikres finansiering.  
   
4.4 Livslang læring, fleksible og desentraliserte tilbud   
Finansiering av livslang læring og egenbetalingsforskriften  
NSO stiller seg kritisk til utvalgets vurdering om å endre egenbetalingsforskriften. NSO mener at kurs og 
emner som tilbys som etter- og videreutdanning og som har samme innhold som emner som inngår i 
ordinære studieprogrammer (som fører frem til en grad eller yrkesutdanning) skal ikke kunne 
finansieres ved egenbetaling. Emner som inngår i ordinære studieprogrammer, kan ikke tilbys til EVU-
studenter mot egenbetaling. NSO mener med dette at det ikke skal være en “gratisvei” og en 
“betalingsvei” til det samme studiet, hvor det kan ende opp med at ressursene i større grad tilfaller de 
som følger “betalingsveien”. Med dette sagt er vi ikke kritiske til åpen deling av både faglige og 
undervisningsressurser, da vi mener undervisningen ved norske utdanningsinstitusjoner bør komme 
allmennheten til nytte.     
 

NSO er kritiske til de endringene som er foreslått på egenbetalingsforskriften, da vi mener forslaget 
utfordrer gratisprinsippet i høyere utdanning. Vi støtter ambisjonen om et utdanningssystem som tilbyr 
både grunnutdanning av høy kvalitet og at man tilrettelegger for at man kan lære hele livet. Vi mener 
derimot at løsningen for å nå dette målet ikke er gjennom at enkeltindividet skal betale for offentlig 
høyere utdanning.   
 

NSO ønsker også å påpeke at denne endringen vil kunne ha ringvirkninger langt utenfor universitets- og 
høgskolesektoren. Økt grad av egenbetaling vil blant annet kunne føre til større barrierer for at 
arbeidslivet vil ønske eller ha muligheten til å tilby sine ansatte kompetanseheving. Dette kan føre til å 
både øke forskjellene på individnivå, men også øke forskjellene mellom arbeidssted, bedrifter og 
sektorer.   
 

Utvalget peker på at økt kapasitet for videreutdanning må finansieres med nye penger. Denne 
vurderingen støtter vi, men vi oppfordrer til at finansieringen kommer som nye midler til institusjonene, 
og ikke gjennom egenbetaling fra enkeltindividene. NSO støtter utvalgets anbefaling om at en satsing på 
videreutdanning finansieres som en del av de årlige bevilgningene til institusjonene.   
  
Kandidatindikatoren  
NSO støtter utvalgets anbefaling om å fjerne kandidatindikatoren. Vi mener kandidatindikatoren 
hemmer tverrfaglig samarbeid på tvers av institusjoner ved å kun belønne institusjonene der studentene 
avlegger graden. Dette ser vi som særlig utfordrende i en utvikling hvor det skal tilbys utdanninger på 
tvers av både institusjoner og landegrenser. Vi støtter også utvalgets vurdering om at dette vil ha positiv 
effekt på tilbudet av livslang læring, da dette bidrar til at finansieringssystemet i større grad åpner opp 
til å i større grad kunne tilby enkeltfag enn fulle grader. NSO ønsker likevel å påpeke at vi trenger et 
finansieringssystem som ikke i for stor grad flytter fokus og ressurser bort fra gradsutdanningen, og at 
dette hensynet må ivaretas i andre deler av finansieringssystemet.  
  
Flercampus  
NSO støtter utvalget i at institusjonene må få dekket merkonstandene hvis myndighetene skulle ønske 
nye studiesteder eller campuser, og et økt omfang av fleksible og desentraliserte tilbud. Når nye 
kostnadsrike tiltak og forventninger skal imøtesees bør det følge med friske midler, slik at dette ikke får 
en negativ effekt på den utdanningskvaliteten på det eksisterende tilbudet.   
  
Desentralisering og studiesentre  
NSO er uenige i utvalgets vurdering om at studiesentre eller utdanningssentre og lignende aktører spiller 
en viktig rolle i å nå ut med fleksible og desentraliserte tilbud. NSO mener det kan være et supplement 
til dagens system gjennom universiteter og høgskoler, men ønsker ikke en storstilt satsing på denne 
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typen utdanning, da vi frykter slike tilbud vil være ressurskrevende for de institusjonene som skal være 
tilbyder av den desentraliserte utdanningen, og at dette innebærer at ressursene smøres tynt ut over, 
fremfor konsentreres for å opprettholde høy kvalitet på de etablerte institusjonene.   
 

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2022 kan videre vise en utvikling i studentmassen der 
studenter på nettbaserte tilbud har gått opp 207 prosent siden 2012, mens den har gått ned 25 prosent 
for desentralisert utdanning. NSO mener tallene viser en tydelig retning på hva studenter på fleksibel 
utdanning etterspør, at man i stedet bør rette finansieringen mot tiltak som etterspørres.   
 

Dersom det skal bli en stor satsing på slike desentraliserte tilbud er det viktig at slike studiesentre legger 
til rette for et godt læringsmiljø og at studentvelferden ivaretas, slik utvalget påpeker. Vi mener også det 
er viktig at denne studentgruppen sikres representasjon i demokratiske organer opp mot den eller de 
institusjonene som tilbyr utdanningen.   
  
4.5 Endringer i rammebevilgning   
NSO er enig med utvalget i å øke basisfinansieringen av universitetene og høyskolene, som følge av at 
antallet resultatbaserte indikatorer reduseres. NSO mener basisdelen skal være minimum 70 prosent av 
rammebevilgningen. Endringer fra basisbevilgning til institusjonene fra ett år til ett annet skal aldri være 
mindre enn økningen i konsumprisindeksen.  Vi håper at en økning av institusjonenes basisfinansiering 
gir institusjonene økt handlingsrom til å ta strategiske valg for utvikling av egen institusjon og styrke sin 
faglige profil.   
  
4.6 Resultatbasert finansiering   
NSO er positive til at det blir foreslått færre indikatorer enn i dagens finansieringssystem, og at værende 
indikatorer holdes i åpen ramme.   
 
Foreslåtte indikatorer  
Studiepoeng- og doktorgadsindikatorene  
Vi er enige med utvalget i å beholde studiepoeng- og doktorgradsindikatorene, i åpen ramme. Disse 
indikatorene sikrer det kontinuerlige arbeidet med kvalitet og forskningsbasert utdanning og er derfor 
av særlig stor betydning.  
  
Finansieringskategoriene  
Vi er positive til at antall finansieringskategorier blir foreslått endret, da kravene til studieprogram har 
endret seg med mer fokus på arbeidslivsrelevans, varierte undervisnings- og vurderingsformer og mer 
aktiv undervisning. Vi mener det er viktig at kostnadskategoriene speiler de nødvendige kostnadene 
innen et fagområde, og dekker både undervisning, oppfølging og veiledning. Vi ønsker at det skal lønne 
seg å opprette studietilbud som gjenspeiler kompetansebehovet samfunnet har, og er derfor skeptiske 
til at det lønner seg å opprette unaturlig mange studietilbud med lave kostnadsrammer ovenfor 
studietilbud som koster mer å gjennomføre. Studieplassfinansiering skal bare brukes innenfor den 
kostnadskategorien de er tildelt i.  
  
Andre indikatorer  
Utvekslingsindikatoren  
NSO mener utvekslingsindikatoren er viktig for å opprettholde utvekslingsaktiviteten ved norske høyere 
utdanningsinstitusjoner. Det må finnes gode insentiver til å øke studentutvekslingen, som har ambisiøse 
målsetninger. Finansieringssystemet bør legge opp til sterkere insentivordninger for lengre 
utvekslingsopphold (over 3 mnd) enn for korte utvekslingsopphold (under 3 mnd).  
  
Publiseringsindikatoren  
NSO støtter utvalget i å ikke videreføre publiseringsindikatoren. Vi mener publiseringsindikatoren har 
vært et insentiv for kvantitet fremfor kvalitet, og gjort institusjonene mer homogene. 
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Publiseringsindikatoren og tellekantsystemet har i stor grad belønnet forskningsmengde fremfor hva det 
forskes på eller forskningsmetode. Dette gjør at institusjonene blir avhengige av å holde oppe 
kvantiteten for å sikre tilstrekkelig finansiering.   
Finansieringsutvalget anbefaler at rapporteringen av vitenskapelig publisering videreføres, men at 
indikatoren fjernes i finansieringssystemet. NSO støtter Det nasjonale publiseringsutvalgets vurdering 
om at indikatorens viktigste mål har vært å fremme god forskning, ikke kun å øke publiseringen. NSO 
forventer at departementet og Publiseringsutvalget har en dialog om hvordan publiserings-rapportering 
kan videreføres på en hensiktsmessig måte.   
  
Formidlingsindikatoren  
I NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet foreslås det å innføre en formidlingsindikator. NSO mener at så 
lenge andre kjerneoppgaver insentiveres med finansieringsindikator, bør også formidling være tellende. 
Vi mener at det er viktige for den akademiske ytringsfriheten at forskere oppfordres til å formidle 
forskningen sin for institusjonen og samfunnet ellers.  
  
Andre forskningsindikatorer  
NSO støtter utvalget i at flere av forskningsindikatorene kan slå dårlig ut for institusjonene som har høy 
grad av forskningsproduksjon, siden uttellingen baseres på hvordan deres andel av sektoren endrer seg. 
Det innebærer at en institusjon som i utgangspunktet ikke har noen resultater på indikatoren, kun kan få 
en positiv uttelling. Institusjonene som i utgangspunktet står for store deler av resultatene, har noe å 
tape, og må ha den samme prosentvise økningen som de andre institusjonene for ikke å få negativ 
uttelling.  
  
Kandidatindikatoren  
NSO støtter utvalgets anbefaling om å fjerne kandidatindikatoren, som beskrevet i kapittel om livslang 
læring, fleksible og desentraliserte tilbud.    
  
Arbeidslivsrelevansindikator  
NSO støtter utvalget i at det ikke innføres en indikator for arbeidslivsrelevans, som beskrevet i kapittel 
om arbeidslivsrelevans i studietilbudene, samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.   
  
4.7 Utviklingsavtaler   
NSO mener utvalget har gjort gode vurderinger i sine alternativer for finansiering knytt til 
utviklingsavtalene. Vi støtter utvalget i at departementet bør vurdere alternativene 2-4 nærmere, om å 
enten tildele friske strategiske midler knyttet til gjennomføring av utviklingsavtalene, tildele strategiske 
midler til gjennomføring av utviklingsavtalen gjennom øremerking av deler av rammebevilgningen eller 
å ha en løsere kobling mellom finansiering og utviklingsavtaler.  
 

NSO mener at utviklingsavtalene, i tillegg til tildelingsbrev og finansieringssystemet, er et godt verktøy 
for styring av de statlige institusjonene direkte mellom institusjonene og departementet. Vi mener at 
utviklingsavtalene lettere vil bidra til en mangfoldig sektor hvis utvalgets alternativ 2 om å tildele friske 
strategiske midler knyttet til utviklingsavtalene blir gjennomført. Det er viktig at utviklingsavtalene 
forblir flerårige slik at institusjonene kan sikres handlingsrom for langsiktige strategiske satsninger.   
Vi mener at det er helt nødvendig at finansiering knyttet til utviklingsavtalene ikke utfordrer “en 
forutsigbar og stabil” basisfinansiering. Sektoren må ikke ende opp en i situasjon hvor institusjonene må 
endre sine prioriteringer til å svare på bestillingen gjennom utviklingsavtaler.   
 

NSO er enige med utvalget i at det er viktig at studentdemokratiene er med i utarbeidelsen av 
utviklingsavtalene. Vi mener utviklingsavtalene må inneholde punkter for å bedre studentenes 
rammevilkår, blant annet å sikre studentenes velferd, læringsmiljø, muligheter for forskning og 
innovasjon.  


