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Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av 
universiteter og høyskoler 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring rapporten fra et ekspertutvalg ledet av Siri Hatlen. 
Rapporten vurderer finansieringssystemet for universiteter og høyskolesektoren.  

Vi viser til ekspertutvalgets rapport og brev fra departementet som setter høringsfristen til 10. juni 
2022. Rapporten har fire hovedpunkter: 

1. Mer vekt på utviklingsavtalene i styringen av UH-sektoren
2. Forenkling av finansieringssystemet gjennom færre resultatindikatorer og færre

finansieringskategorier for studieplasser/studiepoeng
3. Forslag som skal bidra til mer/bedre livslang læring
4. Videreføring av fordelingen mellom rammer til UH-sektoren og Forskningsrådets

prosjektmidler, samt en presisering av at HK-dir skal finansiere utviklingstiltak og ikke
varige aktiviteter.

Vedlagt følger en oppsummering av ekspertutvalgets rapport, samt en stikkordspreget skisse til 
innhold i UiOs høringsuttalelse. 

Vedtaksforslag: 
Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av de synspunkter 
som framkom under styrets drøftinger. 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør Ellen Johanne Caesar 

direktør virksomhets- og økonomistyring 

Vedlegg: 
- Notat med gjennomgang av hovedpunkter fra ekspertutvalgets rapport
- Skisse til UiOs høringsuttalelse
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  19. april 2022, Per Heitmann 

Finansieringsutvalgets rapport – hovedpunkter 
Rapporten (heretter kalt Hatlen) ble lagt fram 17. mars og har fire hovedkonklusjoner: 

1. Utviklingsavtaler blir et sentralt virkemiddel for å sikre mangfold i UH-sektoren og gjennom-
føring av langtidsplanen for forskning og utdanning. 

2. Det foreslås en forenkling av indikatorene i finansieringssystemet: 
a. bare to av åtte indikatorer (studiepoeng- og doktorgradsuttelling) beholdes i syste-

met for resultatbasert uttelling 
b. antallet finansieringskategorier når det gjelder studieplasser og studiepoenguttelling 

skal reduseres – fra 6 til et sted mellom 2 og 4 
3. Det skal legges mer vekt på livslang læring, både ved at disinsentiver (kandidatindikatoren) 

fjernes og ved å åpne for gjenbruk av emner også mot betaling for folk som er i arbeid. 
4. Balansen mellom rammebevilgning og midler gjennom Norges forskningsråd opprettholdes, 

mao. ingen økt vekt på konkurranse om forskningsmidler. 
 

På overskriftsnivå stiller UiO seg positiv til intensjonene i disse punktene. Men som ofte i denne ty-
pen utredninger/rapporter, er det en rekke detaljer som framstår noe problematisk.  

 

Hatlen legger til grunn at bevilgningssystemet skal være enkelt 
og gjennomsiktig, og at indikatorene for resultatbasert uttelling 
bør utformes som et finansieringsvirkemiddel. Disponeringen 
av ressursene skjer på grunnlag av interne prioriteringer i hver 
enkelt institusjon – på samme vis som har vært gjeldende i 
mange år. Disponeringsfriheten er stor slik det framgår av de-
partementets dokumentasjon ifm. statsbudsjettet for 2022, se 
tekstboks på høyre side.  

Det er med andre ord liten grunn til frykte at endringer i finansieringssystemet skulle påvirke 
institusjonenes handlingsrom i negativ retning ut over de konsekvensene et eventuelt endret 
bevilgningsnivå skulle medføre. For øvrig viser en gjennomgang av statsbudsjettene de siste 15 åra at 
UiO har hatt den svakeste bevilgningsutviklingen av alle UH-institusjoner, først og fremst på grunnlag 
av politiske vedtak om kapasitetsbygging. 

 

«Rammefinansieringa inneber 
at institusjonane skal sjå heile 
rammeløyvinga under eitt, og 
gir institusjonane eit strategisk 
handlingsrom ved at dei sjølve 
kan prioritere aktivitetar og om-
råde dei vil satse på for å nå 
sektor- og verksemdsmåla.» 
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1  Utviklingsavtaler 
Utviklingsavtalene står sentralt. Én viktig diskusjon handler om i hvilken grad utformingen av framti-
dige avtaler legger opp til å styrke institusjonenes autonomi og strategiske handlekraft, eller om avta-
lene tar sikte på å styrke departementets muligheter til å gripe mer aktivt inn i institusjonenes priori-
teringer. Det handler vel i bunn og grunn ikke om et enten-eller, men om et både-og, dvs. å finne en 
forstandig balanse mellom ulike styringshensyn. 
 
Diskusjonen om det skal knyttes økonomi til avtalene er også et viktig punkt i rapporten. Det skisse-
res fire alternative måter å gjøre det på: 

i. Tillegg/kutt i basisbevilgningen basert på en evaluering av resultatene. Det kan lede til ut-
vikling av indikatorstyring uten særlig legitimitet. Hatlen frarår dette. 

ii. Tildele friske midler til gjennomføring av avtalene. Det kan lede til en usunn styringsdia-
log: et «spill» om budsjettmidler. 

iii. Øremerke deler av bevilgningen til gjennomføring av utviklingsavtalen. Det kan lede til 
mindre økonomisk handlingsrom internt i institusjonene, men kan samtidig knytte øko-
nomi til avtalene gjennom bruk av midler som hver institusjon likevel vil sette av til strate-
giske satsinger. 

iv. Overlate vurderingen av behov for økte midler til politiske prosesser. Det kan skape et 
ugjennomsiktig system.1  

 
Romertallspunkt iv er alltid en realitet. For øvrig er det sannsynlig at det legges opp til å knytte øko-
nomi til utviklingsavtalene på måter i tråd med innholdet i romertallspunktene ii og iii ovenfor, kan-
skje en kombinasjon av dem. UiO har så langt fremmet et syn om at det ikke bør knyttes økonomi til 
avtalene, i alle fall ikke i form av utvidet indikatorstyring (ref. romertallspunkt i ovenfor).2  Det er el-
lers grunn til å nevne at statsråden ikke ønsker å knytte økonomi til avtalene. 
 

2  Forenkling av indikatorsettet 
Forenklingen av indikatorset-
tet – både i basis- og resultat-
delen av finansieringssyste-
met – framstår som interes-
sante forslag, men krevende 
å ta stilling til da flere av 
punktene er lite konkretisert. 
 
Aller først i denne delen av 
gjennomgangen er det grunn 
til å minne om hvordan finan-
sieringssystemet i den stat-
lige UH-sektoren er bygd 
opp: Figuren ved siden av er 
resultatet av en dekompone-
ring gjort ved UiO, gjelder 

                                                           
1 Det er tankevekkende at når Hatlen eksemplifiserer dette alternativet på side 78, nevnes bare utdanning. 
2 Ref. UiOs innspill til finansieringsutvalget fra november 2021: innspill-til-finansieringsutvalget.pdf (uio.no) 
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2021 og viser at Hatlens forslag om forenkling berører 2/3 (64 %) av den totale rammen til UH-insti-
tusjonene: studieplasser og resultatuttelling i åpen/lukket ramme.3 

Forenklingen av systemet for resultatbasert uttelling innebærer: 

• RBO-komponenten knyttet til de fire forskningsindikatorene (publisering, EU-/NFR-/BOA-
midler) i lukket ramme tas bort. At omfordelingsmekanismen tas bort, er et godt forslag. 
Det finnes imidlertid ingen drøfting i rapporten om det ville være gunstig å beholde en el-
ler flere av indikatorene i åpen ramme. Ikke minst er dette overraskende når Hatlen i gjen-
nomgangen av insentivteori peker på at indikatorer som treffer på individnivå (publisering 
nevnes som eksempel), har særlig god virkning. 

• Man beholder uttellingen for studiepoeng og doktorgrader – i åpen ramme. For UiOs del 
innebærer dette at 75 % av resultatmidlene beholdes, og at balansen mellom basis-/resul-
tatmidler blir ca. 75/25 (endring fra dagens situasjon: 67/33). De to indikatorene virker 
først og fremst på systemnivå og har lavere effekt (iflg. Hatlens gjennomgang av insentiv-
teori) enn indikatorer som påvirkes mer direkte av den enkelte vitenskapelig ansatte. Men 
så er Hatlen da også mer opptatt av indikatorenes bevilgningsmessige effekt enn av insen-
tivvirkningen (se side 73), kanskje fordi kapasitetsbygging med studieplasser og rekrutte-
ringsstillinger har distriktspolitiske overtoner. 

 

FÆRRE FINANSIERINGSKATEGORIER 
En forenkling av indikatorsettet med færre finansieringskategorier for studieplasser og studiepoeng-
uttelling er lite konkretisert av Hatlen. Utvalget foreslår 2-4 kategorier til erstatning for dagens 6 og 
anbefaler en dialogpreget prosess i UH-sektoren for å komme fram til en konkret løsning. En slik pro-
sess må ta stilling til viktige premisser som nå er uklare: 

• Skal dagens oppdeling av fag videreføres, men slås sammen til 2, 3 eller 4 kategorier, eller 
skal det skje en ny faginndeling i nye kategorier? Beslektet med dette spørsmålet er Hatlens 
antydning om at nivåforskjellene (altså at master finansieres bedre enn bachelor) skal tas 
bort.4 

• Prisingen er dessuten et viktig spørsmål. I dagens seksdelte struktur er forholdstallet slik – i 
rekkefølge fra A til F: 4 / 3 / 2 / 1,5 / 1,25 / 1. Om sammenslåtte finansieringskategorier også 
innebærer at prisene legges på gjennomsnittet av de sammenslåtte kategoriene, er uvisst.  

                                                           
3 Dekomponeringen er gjort ved en gjennomgang av de årlige statsbudsjettene. Det er lite som tyder på at pro-
blemet med en «sort boks», som mange har vært opptatt av, er særlig stort. Samme poeng ble for øvrig fram-
hevet av det forrige finansieringsutvalget, som kom med sin rapport i januar 2015. 
4 Se side 67 i rapporten. 

Hatlen mener på side 65 i rapporten mener at det er en positiv effekt av studie- 
poengindikatoren at den «åpner for at institusjonene kan utvide utdanningskapasitet 
også uten å motta øremerkede midlene, ved å basere seg på den resultatbaserte  
uttellingen som øker bevilgningene i etterkant». Det er diskutabelt i hvilken grad 
mangelfull basisfinansiering av utdanning og fenomenet ‘opptak på marginalen’ bør 
betraktes som en positiv effekt. Data viser en tydelig negativ sammenheng mellom 
opptak ut over det antallet studieplasser man er finansiert for i basis og studie- 
kvalitet, målt som avlagte studiepoeng per student. Manglende basisfinansiering gir 
også utfordringer for den forskningen som skal ligge til grunn for utdanningen. 
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For øvrig forutsetter Hatlen en budsjettnøytral innføring, noe som innebærer at reduksjonen av an-
tall finansieringskategorier ikke påvirker finansieringen av eksisterende studieplasser/studiepoeng, 
bare framtidig endring. 

Vi har ved UiO forsøkt å regne på noen scenarier. En reduksjon i antall finansieringskategorier vil for-
enkle finansieringssystemet, men det blir samtidig mindre nyansert. Hatlen ser for seg at reduksjo-
nen i antall kategorier vil medføre at de dyreste studiene i dagens system blir billigere, mens de bil-
ligste blir dyrere. Det er ikke klart hvordan dette vil slå ut for UiO eller andre institusjoner.  

En av begrunnelsene som Hatlen anfører, er at «det synes ellers å være en utvikling i retning av at 
forskjellene i kostnadsnivåer mellom ulike studieretninger blir redusert og som gjør det mindre pro-
blematisk med færre finansieringskategorier» (side 68). Denne utviklingen bør dokumenteres for å 
kunne betraktes som en gyldig begrunnelse. Ved innføringen av dagens finansieringssystem skrev de-
partementet dette som begrunnelse for inndelingen i ulike kostnadskategorier: 

 
Hatlen mener ellers at utvidelse av eksisterende kapasitet kan skje ved bruk av standardsatser (finan-
sieringskategoriene), mens utvikling av helt nye tilbud skal skje på grunnlag av reelle kostnader. Et 
slikt prinsipp åpner opp for at like studier finansieres ulikt og øker i alle fall ikke gjennomsiktigheten i 
finansieringssystemet.   

FORSKNING SOM ELEMENT I FINANSIERINGSSYSTEMET 
Det finansieringssystemet som Hatlen foreslår, inneholder kapasitetsbyggende elementer både i ba-
sisdelen og resultatdelen av finansieringssystemet for utdanningsdelen av institusjonenes oppdrag: 
Det er snakk om studieplasser/studiepoenguttelling og rekrutteringsstillinger/doktorgradsuttelling. 
For andre deler av vårt oppdrag finnes ingen finansieringselementer. Indirekte er likevel forskning en 
del av finansieringssystemet: Studieplassfinansieringen inneholder også midler til den grunnleggende 
forskningen som er en forutsetning for undervisningstilbudet, og rekrutteringsstillinger har et klart 
preg av forskning ved at det er forskeropplæring som er innholdet i stipendiatenes arbeid. 

Tre mål sto sentralt ved innføringen av dagens finansieringssystem, ref. statsbudsjettet for 2002: Det 
handlet om (a) tiltak for å bedre studiegjennomføringen, (b) etablere forskning som selvstendig be-
grunnelse for budsjettendring og (c) sikre større gjennomsiktighet i grunnlaget for bevilgningene. Vi 
kan konstatere at Hatlen ikke vektlegger punktene a og b, men er opptatt av forenkling og gjennom-
siktighet.  

Om forskningen ved institusjonene har fordel av institusjonsinterne ressursallokeringer uten forutgå-
ende regnearkbaserte finansieringsprinsipper, er et spørsmål som neppe kan besvares på enkelt vis. 

«For å ta omsyn til at kostnadene ved ulike studietilbod varierer med bruk av infrastruktur, og i 
kva grad undervisninga er ressurskrevjande på personellsida, er studia delte inn i kategoriar med 
ulike satsar. […] Høgre grads studium vil generelt vere meir kostnadskrevjande enn lågare grads 
på grunn av meir individuell rettleiing. Tilsvarande vil fag med laboratoriebruk vere meir kost-
nadskrevjande enn teoretiske fag på grunn av bruk av infrastruktur og laboratoriepersonale. 
Praksisundervisning gir ein ekstra kostnad for ein del av utdanningane. Ein har valt å operere med 
relativt få og breie kategoriar, både av omsyn til institusjonane sin faglege fridom og fridom til å 
disponere budsjettmidla, og for å unngå uheldige tilpassingar. […] Institusjonane har stor fridom 
til sjølve å leggje til rette undervisningsopplegget, og det kan derfor ikke definerast eksakte kost-
nader for kvar utdanning eller type utdanning.» 

St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 156 
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Hatlen antar imidlertid at det kan være ønsker om en resultatindikator for forskningen – i så fall i 
åpen ramme. En aktuell kandidat kan i så fall være tildelinger fra EU. Det vil også bidra til å beholde 
forskning som særskilt begrunnelse for budsjettendring, ref. statsbudsjettet for 2002. 

I deler av UH-sektoren har det framkommet ønsker om å beholde publiseringsindikatoren fordi den 
bidrar til god oversikt over vitenskapelig publisering. UiO ser behovet for å bevare et godt registre-
ringssystem, men antar at det kan løses uten at det gis resultatuttelling i finansieringssystemet. 

Ut over et mulig innhold i utviklingsavtalene, anfører Hatlen at 
kapasitetsbygging for forskning bør skje i de nyeste universite-
tene, ref. bl.a. vedlegg 3 (side 122-127). Tid og muligheter til 
forskning er tema for vedlegget, som er en «analyse over mulig-
hetene til å forske over rammebevilgningen blant universite-
tene». Det skjer ved å presentere en brøk der avlagte og vek-
tede5 studiepoeng divideres på alle årsverk i bevilgningsfinan-
siert virksomhet. Man finner at det mindre muligheter for 
forskning ved de nyeste universitetene enn ved de gamle.  
 
Min gjennomgang av beregningsgrunnlaget og kontrollregning 
viser utfordringer både når det gjelder tallbruk og premisser 
som ligger til grunn for analysen. Bruk av relevante tall tyder på 
at forskningsmulighetene innenfor rammebevilgningen i stor 
grad er den samme ved alle de 10 norske universitetene.6 
 
 

3  Livslang læring 
Økt behov for etter- og videreutdanning samt bedre kobling mellom høyere utdanning og arbeidsliv 
mer generelt var omtalt i finansieringsutvalgets mandat. Hatlen svarer ut dette på følgende vis, og 
UiO stiller seg i utgangspunktet positiv til forslagene: 

− Indikatoren for ferdige kandidater fjernes fra finansieringssystemet og midlene legges til stu-
diepoenguttellingen. Det er ment å fjerne et disinsentiv for å tilby kortere kurs og emner til-
passet folk som allerede har gjennomført et utdanningsløp. 

− Da nåværende regjering tiltrådte, trakk man tilbake endringer i den såkalte ‘egenbetalings-
forskriften’. Disse endringene ville gjort det noe lettere å tilby etter- og videreutdanning mot 
betaling – for folk i arbeidslivet – ved å tillate gjenbruk av emner og innhold som er en del av 
den ordinære utdanningen. Hatlen er positiv til en slik endring i forskriften. 

− Hatlen skisserer også en mulighet for å målrette opprettelse av nye studieplasser spesielt til 
videreutdanning og/eller desentraliserte tilbud. Både for å sikre kvalitet i tilbudet om livslang 
læring og for å påskynde utviklingen av tilbudet vil en slik studieplassøkning være viktig. 

Hatlen har ikke foreslått å innføre en resultatindikator i finansieringssystemet som handler om kandi-
datenes sysselsetting etter endt studium. Det er UiO helt enig i – av minst to grunner: For det første 
er det problematisk å skulle ha finansieringsordninger som i stor grad er avhengig av forhold utenfor 

                                                           
5 Vektingen skjer iht. finansieringskategoriene A-F. 
6 Det kan observeres en tendens til at universiteter med hovedsete nord for polarsirkelen, har noe bedre forsk-
ningsmuligheter enn øvrige universiteter. 

Som Hatlen selv refererer på 
side 37-38, fant forrige finan-
sieringsutvalg (Hægeland-utval-
get, 2015) at «ulik finansiering 
reflekterer ulike oppgaver og 
aktiviteter, snarere enn skjev-
fordeling av budsjettmidler». 
Kostnadsforskjeller mellom in-
stitusjoner handler først og 
fremst om strategiske valg på 
institusjonsnivå innenfor de 
fullmakter som rammebudsjet-
teringen gir. Det handler ikke 
om skjevheter i finansieringen. 
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institusjonen selv, og for det andre er det betydelige problemer knyttet til hvor treffsikkert en slik in-
dikator ville kunne utformes. 

 

4  Andre finansieringskilder 
Hatlen berører to andre finansieringskilder i sin rapport: Norges forskningsråd (NFR) og Direktoratet 
for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Man ønsker ingen vridning av ressursene mellom UH-
institusjonene og NFR, f.eks. i retning av at forskningen i større grad skal konkurranseutsettes. Når 
det gjelder HK-dir, bør de ha en rolle i å finansiere utvikling, men ikke være finansieringskilde for va-
rige tilbud i regi av institusjonene. 

Dette er også innspill som UiO kan støtte. 
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  19. april 2022, Per Heitmann 

Finansieringsutvalgets rapport – skisse til høringsuttalelse 
Rapporten ble lagt fram 17. mars og har fire hovedkonklusjoner: 

1. Utviklingsavtaler blir et sentralt virkemiddel for å sikre mangfold i UH-sektoren og gjennom-
føring av langtidsplanen for forskning og utdanning. 

2. Det foreslås en forenkling av indikatorene i finansieringssystemet: 
a. bare to av åtte indikatorer (studiepoeng- og doktorgradsuttelling) beholdes i syste-

met for resultatbasert uttelling 
b. antallet finansieringskategorier når det gjelder studieplasser og studiepoenguttelling 

skal reduseres – fra 6 til et sted mellom 2 og 4 
3. Det skal legges mer vekt på livslang læring, både ved at disinsentiver (kandidatindikatoren) 

fjernes og ved å åpne for gjenbruk av emner også mot betaling for folk som er i arbeid. 
4. Balansen mellom rammebevilgning og midler gjennom Norges forskningsråd opprettholdes, 

mao. ingen økt vekt på konkurranse om forskningsmidler. 
 

På overskriftsnivå stiller Universitetet i Oslo (UiO) seg positiv til intensjonene i disse punktene. Men 
som ofte i denne typen utredninger/rapporter, er det en rekke detaljer som framstår noe problema-
tisk. UiO mener: 

− UiO ser utviklingsavtalene som et tjenlig virkemiddel, men advarer mot å knytte økonomi til 
avtalene da det kan føre til lavere ambisjoner og mindre mangfold. 

− Forenklingen av resultatindikatorene (fra åtte til to) er i utgangspunktet et positivt grep, sær-
lig når det gjelder fjerningen av omfordelingsmekanismen (RBO). Det bidrar til et enklere fi-
nansieringssystem og gir færre føringer for den interne ressursallokeringen. Vi imøteser imid-
lertid en diskusjon i sektoren om å videre en indikator knyttet til EU-uttelling, men da i åpen 
ramme.1 

− Det er uklart hvordan forslaget om færre finansieringskategorier for studieplasser og studie-
poenguttelling vil slå ut. UiO stiller seg derfor avventende til forslaget og imøteser drøftinger 
om etablering og konsekvenser av et mer konkret forslag. 

− Utvalgets forslag om kapasitetsbygging for forskning ved de nyeste universitetene er så svakt 
begrunnet at det bør avvises. 

− UiO støtter utvalgets forslag knyttet til livslang læring og desentraliserte studietilbud og vil 
peke på behovet for finansiering av nye studieplasser øremerket denne typen tilbud som et 
godt virkemiddel for å oppnå ønsket effekt. 

− Å videreføre den ressursmessige balansen mellom UH-institusjonenes rammer og Forsknings-
rådets prosjektmidler er et godt forslag etter UiOs mening. Det samme gjelder utvalgets for-
slag om at midlene som forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, for-
beholdes utviklingstiltak og ikke skal finansiere varige tiltak. 

 

                                                           
1 Da dagens finansieringssystem ble presentert i statsbudsjettet for 2002, var det ene av tre mål for systemet at 
forskning skulle kunne framstå som en selvstendig begrunnelse for budsjettendring. 
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