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Statsbudsjettet 2017 - ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Kommentar 
fra Høgskolen i Sørøst-Norge 

Innføring av ny finansieringsmodell for universitets- og høgskolesektoren fra 2017 innebærer en omfordeling i 

sektoren på 180 millioner kroner over to år. I statsbudsjettet for 2017 halveres midlertidig omfordelingseffekten ved 

å korrigere basisdelen i tildelingene for 2017. Samlet blir da omfordelingseffekten 90 millioner kroner i 2017. Fra 2018 

skal budsjetteffektene virke fullt ut og midlene flyttes tilbake eller trekkes ut fra basisdelen til institusjonene. 

 

HSN støtter i hovedsak prinsippene i den nye finansieringsmodellen, men vurderer at de realøkonomiske 

konsekvensene ved overgangen til ny modell kan bli vesentlige for flere institusjoner de første to årene. Prinsipielt 

mener HSN at overganger til nye finansieringsmodeller fortrinnsvis bør gjennomføres slik at institusjonene gis tid og 

mulighet til å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Halvering av budsjetteffektene i forslaget til statsbudsjett, med 

en gradvis innføring over to år synes således ut som et godt grep. Men da halveringen er gjort midlertidig og 

reverseres med full budsjetteffekt fra 2018, er tilpasningstiden i realiteten kun ett år. Da de realøkonomiske 

konsekvensene for flere institusjoner er store, spesielt for de statlige høgskolene og de nye universitetene, synes det 

å være unødig kort tid til for å få til en god tilpasning. 

 

For å bøte på dette tar enkelte til orde for en budsjettnøytral overgang. Det vil innebære at uttelling i ny resultatdel 

vil finansieres ved tilsvarende korreksjoner i basisdelen. Prinsipielt synes HSN det er vanskelig å argumentere for en 

budsjettnøytral overgang som innebærer vesentlige endringer i basisdelen på grunn av gode eller dårlige resultater i 

den nye resultatdelen i ny finansieringsmodell. En budsjettnøytral overgang kan innledningsvis motvirke noen av 

intensjonene i den nye finansieringsmodellen. Korreksjonen i basisdelen vil dessuten være varig. 

 

For å bidra til en god tilpasning til den nye finansieringsmodellen som ivaretar reformens intensjoner, samt å dempe 

vesentlige realøkonomiske konsekvenser ved overgangen, foreslår HSN at halveringen av budsjetteffektene på 90 

millioner kroner ikke reverseres, men gjøres som en permanent korreksjon i basisdelen i 2017. 
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