
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

Side 1 av 2 

 
   

 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2022/911 23.01.2023 
   
   
Styre: Styresak: Møtedato: 
Universitetsstyret 3/23 02.02.2023 

 

Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 

 
Saken gjelder: 
Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på 
fullmakt. Det vises ellers til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrer 
m.fl.  
 
a) Brev av 16.11.2022 

Høringssvar fra Universitetet i Bergen - forslag om innføring av 
studieavgifter for studenter fra utenfor EØS og Sveits mm., jf. vedlegg. 
(2022/15507) 
 

b) Brev av 9.1.2023 
Finansiering av universiteter og høyskoler - høringsuttalelse, jf. vedlegg. 
(2022/17251) 
 

c) Brev av 8.11.2022 
Camilla Brautaset er oppnevnt som medlem og Svein Ivar Angell som 
varamedlem til styret for Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum. (2013/8553) 
 

d) Brev av 21.11.2022 
I samråd med Helse Bergen HF er Robert Bjerknes, Klinisk institutt 2, oppnevnt 
som varamedlem til styret for Trond Mohn Stiftelse. (2021/9152) 
 

e) Brev av 25.11.2022 
Følgende medlemmer er oppnevnt i styret for stiftelsen Industrilaboratoriet 
(ILAB) for perioden 1.1.2023-31.12.2024: 
 
Øyvind Frette, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Aurora Brønstad, K1 – Dyreavdelingen  
Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor (2011/2887) 
 

f) Brev av 3.1.2023 
Professor, prodekan, Ole Thomassen Hjortland, Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier, og professor Kristin Strømsnes, Institutt for 
sammenliknende politikk, er oppnevnt som representanter til styret for Det 
norske universitetssenter i Paris 2023-2026. (2022/18504) 
 

g) Brev av 6.1.2023 
Rektor Margareth Hagen er oppnevnt som medlem og dekan Frode Thorsen 
som varamedlem til representantskapet for Festspillene i Bergen frem til 
31.7.2025. (2008/14102) 
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h) Brev 11.1.2023 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Kaja Ingdal Hovdenak 
oppnevnt som representant i universitetets innovasjonsutvalg frem til 31.7.2023. 
(2021/13094) 
 

i) Brev 12.1.2023 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Kaja Ingdal Hovdenak 
oppnevnt som vararepresentant i universitetets forskningsutvalg frem til 
31.7.2023. (2021/13384) 
 

j) Brev 13.1.2023 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Alexander Pettersen Fredheim 
oppnevnt som representant i universitetets læringsmiljøutvalg frem til 31.7.2023. 
(2021/13471) 
 

k) Diverse referater fra møter i sentrale råd og utvalg m.v. som kan leses på nett: 
1. Referat fra møter i forskningsutvalget 11.5., 31.8. 5.10., 20.10., og 9.11.2022 
2. Referat fra møte i utdanningsutvalget 6.10., 9.11. og 9.12.2022  
3. Referat fra møter i læringsmiljøutvalget 23.3., 1.6., 21.9., 19.10. og 
30.11.2022 
4. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 22.9.2022 
 

l) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 
Møter i fakultetsstyre: 
1. Styremøter ved Det humanistiske fakultet og 25.11. og 13.12.2022 
2. Styremøter ved Det juridiske fakultet 27.9., 11.11. og 13.12.2022 
3. Styremøte ved Fakultet for kunst, musikk og design 10.11.2022 
4. Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 8.9.2022 
5. Styremøter ved Det medisinske fakultet 13.10. og 7.12.2022 
6. Styremøter ved Universitetsmuseet 13.9., og 5.10. og 9.11.2022 

  
  

Forslag til vedtak: 
 

Universitetsstyret tar saken til orientering. 
   

 
Tore Tungodden  
ass. universitetsdirektør  

 
Vedlegg:  

1. Høringssvar fra Universitetet i Bergen - forslag om innføring av studieavgifter for 
studenter fra utenfor EØS og Sveits mm 

2. Finansiering av universiteter og høyskoler – høringsuttalelse  
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https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_11-05-22-vedtatt.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_31_august.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2003_referat_5_oktober_final.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2002_referat_20_oktober_final.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_fra_mote_i_fu_9-11-22_1.pdf
https://www.uib.no/nb/sa/157942/protokoll-uu-m%C3%B8te-nr-6
https://www.uib.no/nb/sa/158902/protokoll-uu-m%C3%B8te-nr-7
https://www.uib.no/nb/sa/159185/protokoll-uu-m%C3%B8te-nr-8
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_fra_lmu-mote_23.03.2022_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_fra_lmu-mote_01.06.2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_fra_lmu-mote_21.09.2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_fra_lmu-mote_19.10.2022.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_lmu_6_det_juridiske_fakultet_30._november_2022.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20220922.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_25.11.22.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_13.12.22_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/a_protokoll_27.09.2022._sak_67-84.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_11.08.2022._sak_85-99.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_13.12.2022._sak_100-117.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/Sak%207422%20Protokoll%2010.%20november%202022.pdf
https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_08.09.2022.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2022/Protokoller/Protokoll%20m%C3%B8te%2013.10.2022.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2022/Protokoller/Utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2007.12.2022%20web.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_fra_um-styremote_13._september_2022_justert_002.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_fra_um-styremote_5._oktober_2022_002.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_9.11.2022.pdf


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsledelsen 

Telefon 55 58 00 00 
post@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Universitetsledelsen 
Telefon 55 58 20 01/02 
 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Muséplassen 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Ida Fauskanger 
55589027 
 

side 1 av 4

 
Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
 
 
Deres ref Vår ref Dato 
 2022/15507-IDF 16.11.2022 
 

 
 
 
Høringssvar fra Universitetet i Bergen - forslag om innføring av 
studieavgifter for studenter fra utenfor EØS og Sveits mm. 
Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, datert 10.10.2022. Vi takker for 
muligheten til å komme med våre innspill til høringen.  
 
Departementet foreslår å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits 
mm., såkalte tredjelandsstudenter, med virkning fra høsten 2023. Vårt høringssvar tar 
utgangspunkt i at forslaget først og fremst rammer internasjonale studenter som søker seg til 
våre toårige masterprogram. I tillegg kan forslaget få konsekvenser for bilateral utveksling.  
 
Universitetet i Bergen (UiB) er prinsipielt sterkt imot forslaget om å innføre studieavgift for 
internasjonale studenter, og vil be Kunnskapsdepartementet om å vurdere dette på nytt. 
Dersom forslaget om studieavgifter blir stående, vil vi be departementet om en grundigere 
utredning av konsekvensene før avgiften innføres. Dersom Stortinget vedtar det foreliggende 
forslaget, vil vi be departementet om å klargjøre finansieringsmodellen og grunnlaget for 
ordningen, samt tvetydigheten i implementeringstidspunkt. 
 
Gratisprinsippet i norsk høyere utdanning: UiB vil hegne om gratisprinsippet i norsk 
høyere utdanning og er prinsipielt imot innføring av studieavgifter for tredjelandsstudenter. 
Den foreslåtte endringen av UH-loven vil trolig medføre en stor reduksjon i antallet 
tredjelandsstudenter, med de konsekvensene dette får for internasjonaliseringen av høyere 
utdanning i Norge og mulighetene for kompetanseutveksling med land utenfor Europa.  
Gratisprinsippet innebærer lik tilgang på utdanning for alle, og speiler den demokratiske og 
inkluderende holdningen vi har til utdanning i Norge.  
 
Markedsretting av utdanning: UiB er prinsipielt imot den markedsrettingen av høyere 
utdanning som forslaget innebærer, og ser dette som en mulig dreining mot at utdanning er 
en handelsvare. Forslaget kan åpne for en generell og uheldig diskusjon om modeller for 
finansiering av høyere utdanning basert på brukerbetaling, og føre til en kundeorientering i 
norsk utdanningssektor.  
 
Sett i lys av Norges økonomiske forutsetninger, vil vi argumentere for at Norge i særlig grad 
burde støtte studenter fra mindre privilegerte land. De færreste tredjelandsstudenter vil ha 
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mulighet til å betale studieavgifter i tillegg til midlene de må dokumentere får å få 
oppholdstillatelse i Norge.  
 
Konsekvenser for internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid: Norge er et land 
med høy grad av tillit. Vi lever i et velfungerende demokrati med stor vekt på 
menneskerettigheter, og vi er et egalitært samfunn. Kulturutvekslingen og 
kunnskapsutviklingen som skjer i møte med internasjonale studenter har både verdi for 
landene studentene kommer fra, og for norske studenter og fagmiljøene våre. Innføring av 
studieavgifter vil fjerne et av våre viktigste virkemidler for internasjonalisering i utdanning og 
forskning, og går på tvers av sentrale perspektiver i norsk og europeisk utdanningspolitikk.  
 
Et internasjonalt utdanningsmiljø er også avgjørende for videre rekruttering til forskning, 
spesielt innenfor sentrale forskningsfelt som globalisering, migrasjon, klimaendringer og 
global helse. Vi ser med bekymring på at dette forslaget kommer i en tid der vi har behov for 
raskt å utvikle ny kunnskap om de store utfordringene verden i fellesskap står overfor. 
 
Konsekvenser for utviklingen i tredjeland: UiB mener at studieavgifter vil føre til at vi i 
hovedsak rekrutterer studenter med god betalingsevne framfor studenter som både har 
behov for og ønske om å bidra til utviklingen i egne hjemland. Dette kan bidra til en 
ytterligere, og uheldig, forsterking av den sosiale ulikheten i det globale sør, og mellom det 
globale sør og det globale nord. Utdanning kan være et svært nyttig bidrag til 
kompetansebygging og samfunnsutvikling i de såkalte tredjelandene, og vi risikerer å miste 
mangeårig kompetanse og samarbeid som er nødvendig for at vi skal forstå utfordringene 
disse landene står overfor.  
 
Konsekvenser for studiekvalitet og læringsmiljø: UiB mener at gode internasjonale 
studenter bidrar med viktige perspektiver i de miljøene de studerer i, noe som er like verdifullt 
for norske studenter som det er for undervisere og forskere. Dette er av stor betydning for 
utviklingen av en kultur der vi også ser oss selv i lys av en global virkelighet. Både NOKUTs 
tilsynsforskrift og UiBs kvalitetssystem beskriver internasjonalisering som et av flere kriterier 
for studiekvalitet. 
 
Konsekvenser for nettverksbygging: Internasjonale masterprogram med studenter fra 
land i sør og øst gjør det mulig for våre studenter å bygge varige faglige og personlige 
nettverk i disse landene. I mange tilfeller blir kandidatene, etter at de har returnert til 
hjemlandet, en del av våre forskeres internasjonale nettverk. Dette styrker også forskningen 
og våre forskeres faglige relasjoner, og fører til at det i mange tilfeller utvikles felles 
forskningsprosjekter og samarbeid. 
 
Internasjonale masterstudenter ved UiB: Fagmiljøer som rekrutterer studenter fra 
tredjeland, omtaler disse studentene som en berikende ressurs for utdanningene. Ved 
enkelte studieprogram er det helt konkrete faglige grunner for å rekruttere internasjonalt, og 
da særlig studenter fra det globale sør og øst. Programmene kan være rettet mot 
kompetansebygging i sør, eller ha som ambisjon å utdanne kandidater som kan bidra til 
håndteringen av globale utfordringer, enten i egne hjemland eller internasjonalt. Forslaget 
om studieavgift vil innebære at vi får helt andre studenter på disse programmene, og at vi 
mister sør-øst-dimensjonen.  
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Konsekvenser for rekruttering til eksisterende studieprogram: I departementets notat og 
forslaget til budsjettkutt, tas det utgangspunkt i at antallet tredjelandsstudenter vil gå ned, og 
det vises til at Sverige fikk en reduksjon på mellom 70 og 80 prosent ved innføring av 
studieavgifter. En tilsvarende nedgang vil gi dramatiske konsekvenser for flere av våre 
masterprogram.  
 
UiB har som målsetting å tiltrekke oss de mest motiverte studentene, uavhengig av deres 
økonomiske bakgrunn. Erfaringer fra bl.a. Sverige viser at det må legges betydelige midler i 
rekruttering av internasjonale studentene ved innføring av studieavgift. Med studieavgifter 
må UiB vurdere om det er tilstrekkelig og riktig rekrutteringsgrunnlag for studietilbudene som 
i dag har flest tredjelandsstudenter, og vi vil kunne miste langvarige partnerskap, og 
forskings- og utdanningssamarbeid.  
 
Mulige konsekvenser for utvekslingsstudenter: Forslaget åpner for muligheten til å kreve 
studieavgifter fra innreisende utvekslingsstudenter på bilaterale avtaler. Bilaterale avtaler 
med institusjoner utenfor Europa baseres vanligvis på gjensidig fritak av studieavgifter. 
Usymmetriske avtaler gjelder primært samarbeid med institusjoner av særlig høy faglig 
kvalitet, eller institusjoner der det er stor etterspørsel fra norske studenter. Innreisende 
studenter genererer friplasser hos egne institusjoner til fordel for norske studenter, og vil 
fortsette å betale skolepenger til sin hjemmeinstitusjon. Strengere symmetrikrav vil kunne 
føre til færre innreisende studenter og færre friplasser for norske studenter i land som er av 
strategisk interesse for Norge.  
 
Finansieringsmodell- og grunnlag: Vi stiller spørsmål ved beregningsgrunnlaget, både for 
totalt antall studenter som vil bli omfattet av ordningen og beregningen av budsjettkuttene 
ved den enkelte institusjon. Som KD selv skriver er disse basert på grove anslag, noe som 
kan gi tilfeldige utslag ved beregninger både av studenter og budsjettkutt ved den enkelte 
institusjon. UiB har ca. 200 studenter som omfattes av ordningen. Legges det til grunn at 
studenttallet reduseres med 70% etter omleggingen, tilsier dette en kostnad per student på 
ca. 300 - 400.000 kroner dersom inntektene skal dekke inn det planlagte budsjettkuttet når 
ordningen er fullt utbygd.  
 
For norske utdanningsinstitusjoner er fraværet av studieavgifter et konkurransefortrinn, 
særlig når vi tar internasjonalt omdømme, språk og levekostnader i betraktning. Norge har 
lange tradisjoner for å benytte utdanning som et virkemiddel i bistandspolitikken, bl.a. 
gjennom den tidligere kvoteordningen og det eksisterende Norpart-programmet. UiB mener 
at det ikke tas hensyn til dette viktige bidraget når departementet argumenterer for forslaget 
ved å vise til at det er innført studieavgifter i de andre nordiske landene.  
 
Økonomiske konsekvenser: Den foreslåtte endringen medfører budsjettkutt som skal 
innføres på kort varsel. Samtidig gir den korte implementeringstiden institusjonene store 
utfordringer knyttet til planlegging av søknadsbehandling, informasjon til søkere og en 
eventuell tilrettelegging av en betalingsløsning i løpet av våren 2023. Vi har på oppfordring 
fra departementet informert potensielle søkere om mulig innføring av studieavgifter, og vi har 
allerede mottatt en rekke henvendelser fra internasjonale søkere knyttet til dette.   
 
Økt administrasjon: Forslaget gir behov for økt administrasjon ved institusjonene. Dette 
skal beregnes inn i studieavgiften, og vil gjøre kostnadene betydelige for studentene. 
Avgiftene vil også potensielt bli ulike fra institusjon til institusjon, og det må tas stilling til om 
de skal samordnes nasjonalt.  
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Behov for videre utredning: UiB mener at Stortinget ikke har fått et tilstrekkelig grunnlag for 
å vurdere konsekvensene av forslaget. Det er behov for en grundigere utredning, der 
regjeringen bør be institusjonene om å utrede kostnadene knyttet til utviklingen av et 
avgiftssystem slik at det kan fremlegges en gjennomarbeidet finansieringsmodell før man tar 
stilling til innføring av en eventuell studieavgift. Det er også nødvendig med en utredning av 
mulige stipendordninger for særlig kvalifiserte internasjonale studenter, tilsvarende 
ordningene i andre nordiske land. Her støtter vi UiO som tar til orde for en felles vurdering av 
virkemidlene for å fremme internasjonalt samarbeid og solidaritet både i 
Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og andre deler av offentlig sektor. 
 
Innføringstidspunkt: UiB mener det er svært uheldig at forslaget fremmes før endringer i 
Universitets- og høyskoleloven skal behandles av Stortinget. I forslaget er innføring av 
studieavgifter planlagt fra høstsemesteret 2023. Samtidig er det lagt til rette for en 
overgangsordning der tredjelandsstudenter som er tatt opp til studieprogram før 1. august 
2023, vil få fullført disse uten å betale studieavgift. Studentene som starter sine studier 
høsten 2023, får opptak allerede tidlig på våren, det vil si at studentene for studieåret 
2023/2024 er tatt opp til studieprogram før 1. august 2023 og at innføring og innkreving av 
studieavgift dermed reelt vil skje først fra studieåret 2024/2025.  
 
En eventuell reduksjon i bevilgningen til universiteter og høyskoler basert på 
mulighetene for kostnadsdekkende studieavgifter fra internasjonale studenter bør, dersom 
ordningen innføres, starte først i 2024. Med den overgangsordningen som foreslås vil 
inntektene fra studieavgifter være lik null i 2023. Dersom departementet mener «er tatt opp til 
studieprogram og har startet studiene før 1. august 2023», må dette klargjøres.  
 
 
Vennlig hilsen  
  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Finansiering av universiteter og høyskoler - høringsuttalelse 
Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 11. november 2022 vedrørende innspill til 
finansieringskategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Frist for 
tilbakemelding er satt til 9. januar 2023.  
 
 
Sammendrag 
 

 Velfungerende finansieringsmodeller må være stabile, forutsigbare og langsiktige. 
Finansieringen av sektoren må sikre kvalitet og understøtte mangfold. 

 
 Endringer i finansieringssystemet må bygge på et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag 

og grundig utredning.  
 

 Studiekategoriene finansierer også forskningen på universitetene. En utredning og 
ending i finansieringssystemet må hensynta den langsiktige finansieringen av 
fagmiljøene.  

 
 Det er vanskelig å ta stilling til endringer i finansieringskategoriene uten at vi er kjent 

med beregningsgrunnlag og konsekvenser dette vil ha for den samlede 
finansieringen.  

 
 Det er vanskelig å se hvordan god kvalitet og forutsigbarhet skal oppnås gjennom å 

sette utdanningstilbud på anbud. 
 

 UiB er enig i at dagens finansieringskategorier gir grove kostnadsanslag for ulike fag. 
En inndeling i færre kategorier vil imidlertid etter all sannsynlighet gjøre feilmarginen 
større heller enn mindre. Det kan likevel være grunner til en gjennomgang av 
finansieringskategoriene, som har ligget fast siden modellen ble innført i 2002. En 
kritisk forutsetning er da at forslagene må bygge på en grundig konsekvensvurdering. 

 
 Å bruke finansieringssystemet til å gjøre politiske prioriteringer gjør systemet mer 

komplisert og skaper ustabilitet. Dette bør skje på andre måter enn gjennom 
systemendringer, for eksempel som i dagens løsning der KD gjør ulke prioriteringer 
gjennom sitt tildelingsbrev til institusjonene. 
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 UiB foreslår å fordele studieplasser til livslang læring/ fleksible tilbud etter samme 

system som ordinære studieplasser, framfor å gi slike studieplasser ekstra 
resultatuttelling.  

 
 
Innledende kommentarer 
Velfungerende finansieringsmodeller må være stabile, forutsigbare og langsiktige. 
Finansieringen av sektoren må sikre kvalitet og understøtte mangfold. Det er derfor vesentlig 
at det ligger bred konsensus og grundige konsekvensanalyser bak endringer i 
finansieringsmodellen. UiB mener at forslaget fra Kunnskapsdepartementet mangler et 
helhetlig perspektiv på hvordan finansieringskategoriene påvirker den samlede 
finansieringen av sektoren.  Virkelig store omlegginger av finansieringssystemet til sektoren 
bør ikke gjennomføres stykkevis og delt, og uten grundig utredning. 
 
Det viktigste elementet i vårt finansieringssystem er hvordan studieplasser og 
studieproduksjon skal belønnes med finansieringskategoriene som det bærende virkemidlet. 
Hva slags ressurser behøves for å kunne gi god forskningsbasert undervisning til 
legestudenter, historiestudenter, framtidige lærere og ingeniører. Studiekategoriene 
finansierer også forskningen på universitetene. Den viktigste formen for 
forskningsfinansiering på norske universiteter er finansieringen av de kombinerte stillingene 
og fagmiljøene som bærer utdanningene.  
 
Endringer i sektorens finansieringsmodell utløser store og komplekse spørsmål. Etter UiBs 
oppfatning er det da viktig at statens utredningsinstruks legges til grunn. Særlig viktig er det å 
vurdere både positive og negative effekter av tiltakene slik at ikke nye forslag til løsninger 
medfører nye utilsiktede problemer som er mer alvorlige enn de utfordringene som skal 
løses. Slike vurderinger er i liten grad utredet i KDs brev. 
 
Brevet fra KD bærer preg av hastverk for å rekke en innføring i budsjettåret 2024. Det er 
vanskelig å se at KD har tatt på alvor Hatlen-utvalgets fremheving av at større endringer av 
finansieringen krever grundig utredning og involvering av sektoren. UiB mener at flere av de 
foreslåtte tiltakene ikke vil bidra til en enklere, mer transparent og forståelig modell. 
 
UiB er enig med departementet om at finansieringsmodellen må vurderes som en helhet (St. 
prp. 1 (2022-2023)). Nettopp derfor er det utfordrende for institusjonene å kommentere på 
kategoriene alene, uten også å kunne vurdere endringen opp mot de andre elementene i 
finansieringssystemet.  
 
 
Innspill til de foreslåtte tiltakene 
 
Modell basert på institusjonens kostnadsberegninger (Anbud) 
Som et alternativ til dagens finansieringskategorier foreslår KD at nye studieplasser kan 
tildeles basert på kostnadsberegninger fra institusjonene. KD referer her til et forslag fra 
Hatlen-utvalgets rapport, som foreslo at institusjonene kunne fremme forslag om 
studieplasser basert på reelle kostnadsanslag, og at disse kunne bli benyttet ved tildelinger 
til helt nye tilbud, mens utvidelse av eksisterende studieprogram skulle følge eksisterende 
satser. 
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KD introduserer her en anbudslogikk som er fremmed for sektoren og etter all sannsynlighet 
vil legge press på den faglige kvaliteten fordi det vil gi insentiver for å kutte kostnader i 
studiene for å vinne frem i konkurransen om nye studieplasser. Det er vanskelig å se 
hvordan god kvalitet skal oppnås gjennom å sette utdanningstilbud på anbud. Høy 
utdanningskvalitet i alle studieprogram er en grunnleggende forutsetning i møtet med 
fremtidens kompetansebehov.   
 
Selv om anbud kun skal gjelde opprettelse av nye studieplasser, vil dette påvirke 
finansieringen av eksisterende plasser siden KD foreslår at kostnadsanslagene også kan 
benyttes til å vurdere de generelle satsene. Anbudslogikken vil da påvirke hele institusjonens 
studieportefølje. 
 
I dagens finansieringsmodell er det en sterk kobling mellom dimensjonering av studieplasser 
og finansiering av forskning, siden studieplasser utgjør en sentral del av 
forskningsfinansieringen. Dimensjonering av utdanningsvirksomheten vil derfor også 
medføre en dimensjonering av institusjonens forskningsaktivitet og fagmiljø. Det er her en 
fare for at kombinerte stillinger og forskningsbasert utdanning i alle fag risikerer å tape når 
anbudslogikken introduseres. 
 
Det er også uklart hvordan et slikt system vil fungere i en sektor der mangfold og 
arbeidsdeling er tydelige politiske mål. 
 
 
Kategorier 
Både Hatlen-utvalget og Hægeland-utvalget vurderte antall kategorier for finansiering av 
studieplasser. Hægeland-utvalget vurderte en modell med fire kategorier, et forslag som 
departementet fastslo at ville føre til store overføringer mellom institusjonene. KD vil, som 
Hatlen-utvalget, løse denne utfordringen ved å justere i institusjonenes basisbevilgninger, 
noe som skal motvirke omfordeling i innføringsåret.  
 
KD hevder at flere utdanninger har blitt mer undervisningsintensive de senere årene. Dette 
gir imidlertid ikke belegg for å si at kostnadene i de kliniske fagene og infrastrukturtunge 
utdanningene er blitt lavere. Selv om utgangsåret blir budsjettnøytralt, vil kutt i basis over tid 
derfor ramme de mer kostnadskrevende utdanningene og skape grunnlag for store 
omfordelingsdiskusjoner ved institusjonene. Metoden gir også ulikheter mellom 
institusjonenes basisbevilgninger som følge av rekalibrering i utgangsåret. Over tid kan dette 
forsterke tidligere uenigheter om transparens i basisbevilgningen. 
 
KD ønsker ikke å beregne scenarier av endringer i finansieringskategorier. Dette forklares 
med at utviklingen vil være et resultat av hvilke utdanninger institusjonene prioriterer. 
Samtidig pekes det på at det er andre budsjettendringer som har mest å si for bevilgningen.  
 
UiB stiller seg undrende til denne argumentasjonen. For det første er institusjonenes 
budsjettvekst de siste årene i hovedsak drevet av studentvekst og nye studieplasser. 
Stykkprisfinansieringen av studieplassene har derfor hatt stor betydning for 
budsjettutviklingen ved den enkelte institusjon. 
 
For det andre er det grunn til å tro at institusjonene vil redusere tilbudet i enkeltprogram 
dersom finansieringen blir dårligere. Da vil nettopp studiefinansieringen være en av flere 
faktorer som påvirker hvilke studietilbud institusjonene vil «prioritere opp eller ned». En 
gjennomsnittssats vil da gi insentiver til å redusere kapasiteten i kostnadskrevende studier. 
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UiB er enig i at dagens finansieringskategorier gir grove kostnadsanslag for ulike fag. En 
inndeling i færre kategorier vil imidlertid etter all sannsynlighet gjøre feilmarginen større 
heller enn mindre. Det kan likevel være grunner til en gjennomgang av 
finansieringskategoriene, som har ligget fast siden modellen ble innført i 2002. En kritisk 
forutsetning er da at forslagene må bygge på en grundig konsekvensvurdering. 
 
Til tross for at det ikke er gjort vurderinger knyttet til mulige kategoriinndelinger foreslår KD 
nå en modell med en gjennomsnittsats for alle studieplasser «og ellers basere 
budsjettendringer på konkrete kostnadsanslag fra institusjonen ved behov». KD gir imidlertid 
ingen eksempler på hvordan en slik kombinasjon er tenkt og det er derfor vanskelig å gi 
konkrete kommentarer på dette punktet. UiB har imidlertid følgende generelle kommentarer: 
 

 Dersom alle nye studieplasser (inkludert utvidelse av eksisterende program) skal 
baseres på kostnadsanslag er det uklart hvilken rolle satsene skal ha.  

 Dersom kostnadsanslag kun skal gjelde nye program og satsen(e) skal benyttes til 
utvidelse av eksisterende program, vil skillet mellom utvidelse og nye program ofte 
være vanskelig å trekke.  

 Dersom kostnadsanslag også skal benyttes som et tillegg til satsen(e) ved utvidelser 
av de mest kostnadskrevende studieprogrammene (eksempel: eksperimentelle og 
kliniske fag) kan dette gi debatt om hvilke kriterier som skal legges til grunn ved 
definering av slike fag. 

 
Reduksjon i antall kategorier skal etter KDs oppfatning bidra til en enklere og mer forutsigbar 
modell. Variantene beskrevet over vil imidlertid med stor sannsynlighet gi en mer kompleks 
modell. I tillegg vil modellen føre til at like studieprogram over tid finansieres ulikt, basert på 
oppstartsår.  
 
KDs begrunnelse for forslaget om en ytterligere reduksjon i antall satser synes å være «at 
det har vært stor fleksibilitet i oppfølgingen av resultatforventningen fra departementets side, 
der institusjonen i stor grad omfordeler studieplassmidlene etter egne behov. For det andre 
har flere studieplasser vært tildelt med en generell sats (D) uten å være øremerket 
enkeltutdanninger.» Ifølge KD vil også de årlige endringene i utdanningskapasiteten være 
små sammenlignet med den totale kapasiteten, noe som gir et lavere behov for presisjon i 
satsene. 
 
 
 
Resultatbasert uttelling 
Departementet foreslår å redusere antallet kategorier for den resultatbaserte uttellingen til 
mellom en og tre. En slik tilnærming skal «tydeliggjøre det enkelte styrets ansvar for den 
helhetlige innretningen, utviklingen og volumet i studieporteføljen».  
 
Samtidig foreslår KD at det innføres særskilte resultatsatser for fleksible utdanningstilbud og 
på utdanninger «det er behov for å prioritere i dimensjoneringen av høyere utdanning 
framover». Det er imidlertid uklart om målsettingen om 1-3 kategorier kommer i tillegg til eller 
inkluderer de nye forslagene. 
 
Hatlen-utvalget viste til at indikatoren for studiepoeng gir «insentiver til å dimensjonere 
utdanningsporteføljen i retning av utdanninger hvor kostnadene ligger under den gjeldende 



 side 5 av 6 

 
 
 
  

satsen». Samtidig viste utvalget til at færre kategorier vil gi større forskjeller mellom satsene, 
og betydningen av innplasseringen vil øke for utdanninger som er i grenseland mellom 
kriteriene. I tillegg vil de resultatbaserte tildelingene øke for de studier tidligere lå i de lavere 
kategoriene relativt til mer kostnadskrevende studier. Dette kan i så fall gi økt insentiv til 
oppretting av flere studieplasser i de lavere kategoriene, en effekt som utvalget nettopp ville 
unngå.  
 
KD følger i liten grad opp denne problemstillingen, men slår fast at: «dette forholdet ikke bør 
overdrives og har tillit til at styrene ved institusjonene gjør sine prioriteringer og disponeringer 
for å øke måloppnåelsen, ikke for å øke bevilgningen per se».  UiB er uenig i KD sin 
vurdering og mener det er stor sannsynlighet for at innføring av lik resultatuttelling for alle fag 
gir insentiv til oppretting av rimeligere studieplasser på bekostning av de mer 
kostnadskrevende. UiB anbefaler derfor at differensieringen av resultatuttelling basert på 
studieprogram videreføres. Samtidig må kategorier for resultatuttelling ses i sammenheng 
med antall kategorier i basisbevilgningen. 
 
Prioritering og dimensjonering av studieprogram 
UiB mener det er utfordrende med egne resultatkategorier for fag det er behov for å prioritere 
i dimensjoneringen av høyere utdanning. Å bruke finansieringssystemet til å gjøre politiske 
prioriteringer gjør systemet mer komplisert og skaper ustabilitet. Dette bør skje på andre 
måter enn gjennom systemendringer, for eksempel som i dagens løsning der KD kan (og 
gjør) ulke prioriteringer gjennom sitt tildelingsbrev til institusjonene. 
 
Å tilby det som til enhver tid etterspørres kan i noen grad dekke kortsiktige behov, men er 
ikke en robust strategi for å dekke fremtidige, ukjente behov. For å unngå at utdanning blir 
«ferskvare», er det avgjørende å gi unge et solid og grunnleggende faglig fundament, et 
analytisk og kritisk tenkesett, evne til ny læring, samskaping og kreativitet.  
 
Det er svært krevende å predikere framtidig kompetansebehov. Dette momentet er også 
trukket fram i en KD nedsatt arbeidsgruppe som skulle gi innspill til Utsynsmeldingen om 
framtidens kompetansebehov.  
 
I tillegg vil en for kortsiktig tilnærming til dimensjonering av studietilbud også representere en 
stor utfordring for forskningskapasitet siden studieplassene er den viktigste driveren for 
finansiering av institusjonenes fagmiljø. 
 
 
Fleksible utdanningstilbud 
Det kan være gode grunner til å prioritere fleksible utdanningstilbud. Markussen-utvalgets 
utredning (NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling), som ligger til grunn for etter- og 
videreutdanningsreformen, pekte på at livslang læring ikke er ment å erstatte 
grunnutdanningen, men at den skal komme i tillegg. Det understrekes at et løft for livslang 
læring vil kreve økt aktivitet ved universitetene og derfor fordrer økt finansiering. Nye 
oppgaver krever økte ressurser.  
 
En mer realistisk finansieringsmodell vil være å fordele studieplasser til livslang læring/ 
fleksible tilbud etter samme system som ordinære studieplasser, framfor å gi slike 
studieplasser ekstra resultatuttelling.  
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Samtidig er det grunn til å tro at etterspørselen etter fleksible deltidsutdanninger også er 
avhengig av andre rammebetingelser enn selve finansieringsmodellen. Endringer i 
lånekassens regler, som å styrke voksnes muligheter til å ta utdanning finansiert av 
Lånekassen, er eksempler på viktige tiltak. 
 
 
Innfasing av budsjettmidler for nye studieplasser 
KD viser her til at budsjettendringer knyttet til nye studieplasser fases inn over tid og at 
resultatmidler kommer til utbetaling først to år etter at aktiviteten har funnet sted. 
 
Som et alternativ skisseres en modell der større deler av bevilgningene kommer tidligere, for 
eksempel fra år en. Samtidig foreslås at også resultatmidlene kommer til utbetaling i år en, 
altså før aktiviteten har funnet sted. KDs skisserer her et alternativ der institusjonen trekkes i 
bevilgning dersom planlagt aktivitet ikke er oppnådd framfor dagens modell der faktisk 
utbetaling kommer etter at aktivitet er funnet sted.  
 
Det kan være gode grunner til at en større andel av midler til nye studieplasser kan fordeles 
allerede i første budsjettår. Flere fagmiljø har pekt på at det knyttes oppstartskostnader til 
nye studieprogram og at dagens modell gir for lav bevilgning (gjerne halvtårseffekt) for 
igangsetting og første studieår.  
 
UiB er imidlertid mer skeptisk til at resultatmidler utbetales før aktivitet har funnet sted for 
deretter å trekkes inn dersom målsettingen ikke nås. Utbetaling etter dagens modell 
oppfattes å ha større forutsigbarhet og sikrer større stabilitet. Den alternative modellen vil 
også gi økt kompleksitet. 
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